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1. Achtergrond en doel van het verslag

1.1. Achtergrond 
In de afgelopen maanden is de uitbraak van het coronavirus (‘COVID-19-crisis’) uitgegroeid tot een pandemie.1 
Momenteel zijn in totaal 213 landen en gebieden door het virus getroffen2. Steeds meer landen voeren 
een reeks maatregelen in om de COVID-19-crisis in te perken, waaronder reisbeperkingen en verschillende 
soorten lockdowns, en de effecten van de crisis zijn in bijna alle delen van de samenleving zichtbaar. 
De onderwijswereld vormt daarop geen uitzondering. De COVID-19-pandemie heeft geleid tot een gedwongen 
digitalisering van het onderwijs en heeft onderwijs- en opleidingsstelsels snel gedwongen om op zoek te 
gaan naar nieuwe onderwijs- en leermethoden. Belanghebbenden op alle niveaus – overheden, publieke 
en private organisaties, gemeenschappen en individuen – ontwikkelen en implementeren allerlei innovaties 
en creatieve oplossingen om te zorgen dat onderwijsstelsels desondanks kunnen blijven functioneren.3 De 
impact van de COVID-19-crisis op de volwasseneneducatie was bovendien acuut. De crisis heeft gevolgen 
voor de participatie in volwasseneneducatie doordat aanbieders van volwasseneneducatie worden 
geconfronteerd met meerdere uitdagingen om hun scholingsaanbod te blijven aanbieden en zich aan te 
passen aan de situatie. De crisis en de zeer grote invloed op economieën en samenlevingen wereldwijd 
hebben ook voor het voetlicht gebracht dat er in een door COVID-19 getroffen wereld een prominente rol 
is weggelegd voor volwasseneneducatie. Tijdens en na de crisis is volwasseneneducatie essentieel om te 
zorgen dat individuen de (nieuwe) vaardigheden en competenties kunnen verwerven die nodig zijn in een 
door COVID-19 getroffen arbeidsmarkt en samenleving. 

1.2. Doel van het verslag 
Het doel van dit verslag is om inzicht te bieden in de impact van de COVID-19-crisis op volwasseneneducatie 
en op de rol die volwasseneneducatie kan spelen in de context van deze crisis (en toekomstige vergelijkbare 
crises). Deze inzichten zullen de informatiebasis vormen voor de discussie over volwasseneneducatie op 
het niveau van de lidstaten en Europa. In dit verslag wordt ingegaan op de volgende geleidende vragen: 
• Wat zijn de gevolgen van de COVID-19-crisis op korte en lange termijn voor gebieden die indirect 

van invloed zijn op de stelsels voor volwasseneneducatie (de economie, de arbeids markt etc.)? 
• Wat zijn de gevolgen op korte en lange termijn voor de stelsels voor volwasseneneducatie 

(gevolgen voor opleidingsinstellingen en het onderwijzend personeel, wijze waarop de leerstof 
wordt aangeboden)? 

• Wat zijn de gevolgen op korte en lange termijn voor volwassen lerenden (als werknemer, ouder, 
leerkracht en lerende)? 

• Hoe reageren de stelsels voor volwasseneneducatie op de situatie en in het bijzonder op de 
leerbehoeften van volwassenen? 

• Wat hebben stelsels voor volwasseneneducatie op korte en lange termijn nodig om te zorgen dat 
ze hun diensten beter kunnen afstemmen op de huidige situatie? 

• Wat moet het meest dringend worden opgelost om te zorgen dat stelsels voor volwassenen-
educatie kunnen bijdragen tot het herstel van de COVID-19-crisis? 

1. Zoals aangegeven door de directeur-generaal van de WHO in de openingsopmerkingen tijdens de mediabriefing over COVID-19 op 11 maart 2020, 
online te raadplegen via: https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-
march-2020 

2. Zie voor actuele informatie: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 
3. Zie bijvoorbeeld: https://www.timeshighereducation.com/features/will-coronavirus-make-online-education-go-viral#survey-answer

https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.timeshighereducation.com/features/will-coronavirus-make-online-education-go-viral#survey-answer
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Deze vragen worden ondersteund door de volgende subvragen: 
• Hoe (goed) verloopt de plotselinge overgang naar afstandsonderwijs voor aanbieders van 

volwasseneneducatie en volwassen lerenden? Zijn er verschillen in de manier waarop verschillende 
soorten aanbieders deze overgang in de praktijk vormgeven (hoe makkelijk/moeilijk is dit 
bijvoorbeeld voor kleine aanbieders van volwasseneneducatie)? 

• Wat zijn (goede) voorbeelden van initiatieven die vanuit de sector van de volwasseneneducatie 
worden genomen? 

• Zijn er bepaalde opleidingen, curricula, vakgebieden etc. waar nu meer vraag naar is? 
• Wat zijn de belangrijkste voordelen die volwasseneneducatie mensen te bieden heeft om hen te 

helpen om te gaan met de lockdown, de inperkingsmaatregelen en alle andere veranderingen als 
gevolg van COVID-19? Waarom is volwasseneneducatie nu belangrijker dan ooit? 

• Wat zijn mogelijke ‘impactscenario’s’ waarmee rekening moet worden gehouden wat 
betreft hoe de wereld eruit zal zien na de COVID-19-crisis en wat zou dit betekenen voor de 
volwasseneneducatie? 

• Biedt deze crisis de sector van de volwasseneneducatie een kans om zijn waarde te tonen en zich 
te ontpoppen tot een belangrijke sector? 

De vragen zijn samengevat in het volgende overzicht. 

AFBEELDING 1.1 VRAAGSTUKKEN MET BETREKKING TOT COVID-19 EN VOLWASSENENEDUCATIE 

Bron: auteur 

Wat kan de rol van volwasseneneducatie zijn in een door COVID-19 getroffen wereld?

Wat moet er gebeuren om te zorgen dat volwasseneneducatie deze rol kan spelen?

Welke invloed heeft COVID-19 op de volwasseneneducatie?

Eerste maatregelen in  
reactie op COVID-19

Toekomstige leerbehoeften: verandering van 
economische activiteit ondersteunen; transversale 
vaardigheden en competenties opnieuw evalueren

Volwassen lerenden: nieuwe doelgroepen?

Stelsels voor volwasseneneducatie: andere vormen 
van levering; andere aanbieders

Een kans voor de sector van de volwassenen-
educatie om tot bloei te komen

Tijdlijn

Geleidelijk hervatten van 
economische/maatschappelijke 

activiteiten

Leven en werken in een door 
COVID-19 getroffen wereld

Kortetermijninvloed van COVID-19 Langetermijninvloed van COVID-19

Acute leerbehoeften: verandering van attituden, 
gedrag, nieuwe vaardigheden en competenties om 
maatschappelijk/economisch betrokken te blijven

Volwassen lerenden: toegangsdrempels

Stelsels voor volwasseneneducatie: barrières voor de 
levering: transitie naar afstandsonderwijs/online leren

Aspecten of takken van de volwasseneneducatie die 
mensen kunnen helpen ten tijde van de crisis
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In dit verslag staat het gehele stelsel voor volwasseneneducatie centraal. Er wordt geen onderscheid 
gemaakt tussen subsectoren die zich richten op basisvaardigheden, beroepsonderwijs en -opleiding en 
bedrijfsinterne opleiding, vrij onderwijs of volwasseneneducatie in het hoger onderwijs. Doel hiervan is om 
te benadrukken dat een sectorbrede aanpak noodzakelijk is om te reageren op de opkomende uitdagingen 
en dat alle subsectoren op hun eigen manier een waardevolle bijdrage leveren aan de sector als geheel. 
In literatuur en discussiestukken over de COVID-19-crisis worden andere termen gebruikt, zoals ‘de situatie 
na COVID-19’ of ‘het nieuwe normaal’. We weten nog niet wat de langetermijngevolgen van COVID-19 
voor toekomstige samenlevingen zijn. Deze zijn afhankelijk van allerlei variabelen, zoals de vraag of er 
nog een tweede (of derde) besmettingsgolf komt, of er een vaccin wordt gevonden dat op grote schaal 
beschikbaar is, of de huidige situatie leidt tot andere mondiale uitdagingen en spanningen, en zelfs of 
er nog een ander coronavirus opduikt. Wat we echter wel weten, is dat samenlevingen en individuen 
moeten leren omgaan met een nieuwe onzekere situatie waarin zich in de toekomst plotse schokken en 
onverwachte omstandigheden kunnen voordoen, zoals we die hebben ervaren in de context van COVID-19. 
In dit verslag gebruiken we voor deze situatie de term ‘door COVID-19 getroffen wereld’. Deze term 
verwijst naar de gevolgen van COVID-19 op de langere termijn – circa een of twee jaar na de uitbraak – 
en naar een wereld waarin pandemieën kunnen optreden en we worden geconfronteerd met toegenomen 
gezondheids- en milieubedreigingen. 

1.3. Methodologische benadering 
Dit verslag is opgesteld door de ET2020-werkgroep voor volwasseneneducatie. De onderzoeksaanpak voor 
dit verslag omvatte gegevensverzameling via bureauonderzoek van relevante publicaties in verschillende 
talen over de COVID-19-situatie, volwasseneneducatie, toekomstige scenario’s en andere onderwerpen, 
een schriftelijke raadpleging en een online discussie met de leden van de werkgroep voor volwassenen-
educatie in juni 2020. 
Dit verslag is gebaseerd op schriftelijke bijdragen van 24 landen, te weten: België, Bulgarije, Cyprus, 
Denemarken, Duitsland, Estland, Frankrijk, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Luxemburg, Malta, 
Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Turkije, Zweden en Zwitserland. 
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2. Achtergrond: wat zijn de effecten van COVID-19?

Om de gevolgen van COVID-19 voor de stelsels voor volwasseneneducatie in Europa te situeren, wordt in 
dit hoofdstuk een kort overzicht gegeven van de algemene effecten van COVID-19 op maatschappelijke 
systemen. Op deze manier kan beter worden begrepen op welke manier de stelsels voor volwasseneneducatie 
een bijdrage kunnen leveren aan de aanpak van de COVID-19-situatie. Er wordt kort ingegaan op de 
gevolgen op macro- en mesoniveau, de gevolgen voor individuen en de manier waarop vanuit de sector 
wordt gereageerd. 

2.1. De effecten van COVID-19 op landen en hun maatschappelijke 
systemen 

Mondiaal gezien (macroniveau) heeft de COVID-19-crisis talloze overkoepelende effecten, die zowel 
voortvloeien uit het virus zelf als uit de beperkingsmaatregelen die zijn genomen. Deze effecten treffen 
landen, samenlevingen en gemeenschappen op nationaal, internationaal en mondiaal niveau. De COVID-19-
crisis brengt uitdagingen met zich mee voor werkomgevingen, leeromgevingen en het dagelijks leven van 
individuen. Daarnaast zijn banen en werktaken in versneld tempo naar online omgevingen verplaatst.4 De 
effecten en uitdagingen verschillen per ‘systeem’ of deel van de samenleving, zoals hieronder beschreven. 
• In gezondheidszorgstelsels doen zich meerdere uitdagingen voor5, zoals: tekorten (test kits, 

maskers, intensivecarebedden etc.), een sterk toenemende behoefte aan SEH’s, intensivecare-
afdelingen en ondersteuning vanuit andere delen van de gezondheidszorg, en toenemende 
vermoeidheid onder gezondheidswerkers. Tegelijkertijd waren er tijdens de crisis tijdelijk meer 
gezondheidswerkers doordat ex-gezondheidswerkers vrijwillig weer aan de slag gingen in de zorg 
en studenten van zorgopleidingen (afstudeerders) al aan het werk gingen om te helpen. 

• Ook economieën worden geconfronteerd met schokken aan de aanbodzijde, door dalingen in 
de werkgelegenheid en productie en een afname van de vraag in binnen- en buitenland. De 
onzekerheid zorgde voor een sterke neerwaartse beweging op de mondiale aandelenmarkt 
doordat handelaren in paniek hun aandelen verkochten6. Naar verwachting zal bovendien 
wereldwijd het bbp dalen, terwijl landen door hun reserves heen raken en tegelijkertijd hun 
schulden zien oplopen7. Dit kan leiden tot de ergste economische crisis sinds de Grote Depressie 
(d.w.z. sinds de jaren 1930). Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft de crisis de ‘Grote 
Lockdown’8 gedoopt. Uit hun gegevens blijkt dat veel landen nu al een recessie doormaken9, 
aangezien het bbp van landen zoals Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan, het Verenigd 
Koninkrijk en de Verenigde Staten in 2020 al met meer dan 5% is gedaald (waarbij de daling het 
sterkst is in Italië, met bijna 9%). 

• Op arbeidsmarkten neemt de werkloosheid sterk toe, onder zowel jongeren als volwassenen, en 
treedt een plotse verschuiving op naar ‘telewerken’ met behulp van digitale technologieën. De mate 
waarin deze verschuiving mogelijk is, verschilt per sector en per beroep. Daardoor zijn bepaalde 
sectoren (zoals de luchtvaart en het toerisme) harder getroffen dan andere10 en zijn de effecten in 

4. Zie: Europese Commissie (2020), Workforce skills and innovation diffusion: trends and policy implications, p. 3.
5. Zie: https://www.bmj.com/content/368/bmj.m1090
6. Zie: https://www.weforum.org/agenda/2020/03/stock-market-volatility-coronavirus/
7. Zie bijvoorbeeld: https://cyprus-mail.com/2020/04/05/coronavirus-expect-economic-pain-the-only-question-is-how-much/ en https://www.cpb.nl/

scenarios-coronacrisis
8. Zie: https://blogs.imf.org/2020/04/14/the-great-lockdown-worst-economic-downturn-since-the-great-depression/
9. Zie de afbeelding op: https://www.bbc.com/news/business-51706225
10. Zie: https://www.eurofound.europa.eu/publications/blog/coronavirus-a-labour-market-earthquake

https://www.bmj.com/content/368/bmj.m1090
https://www.weforum.org/agenda/2020/03/stock-market-volatility-coronavirus/
https://cyprus-mail.com/2020/04/05/coronavirus-expect-economic-pain-the-only-question-is-how-much/
https://www.cpb.nl/scenarios-coronacrisis
https://www.cpb.nl/scenarios-coronacrisis
https://blogs.imf.org/2020/04/14/the-great-lockdown-worst-economic-downturn-since-the-great-depression/
https://www.bbc.com/news/business-51706225
https://www.eurofound.europa.eu/publications/blog/coronavirus-a-labour-market-earthquake
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de verschillende sectoren asymmetrisch. In het geval van luchtvaartmaatschappijen zal het naar 
verwachting jaren duren voordat het aantal vliegreizen weer op het niveau van vóór COVID-19 is11, 
waardoor dergelijke bedrijven waarschijnlijk drastisch zullen snijden in het aantal werknemers en de 
werkloosheid nog verder toeneemt, afhankelijk van het soort lockdownmaatregelen dat is toegepast 
en de duur van deze maatregelen. 

• In onderwijs- en opleidingsstelsels wordt steeds minder face-to-face lesgegeven en vindt er 
een verschuiving plaats naar digitaal leren om de huidige cohorten te kunnen blijven voorzien 
van onderwijs12. Mobiliteitsperiodes in het buitenland en veel internationale uitwisselingen zijn 
geannuleerd en veel programma’s voor beroepspraktijkvorming ondervinden ook gevolgen van 
de crisis. Daarnaast moeten ouders – vaak werkende ouders – zich actiever bezighouden met het 
leerproces van hun kinderen, wat leidt tot uitdagingen die gepaard gaan met het hebben van meer 
‘rollen’ in hun dagelijks leven dan voor de crisis13. 

• Sociale zekerheids-/sociale steunstelsels ervaren dat de steunvraag groter is vanuit verschillende 
nieuwe en bestaande doelgroepen, zoals: werklozen, ouders, docenten, lerenden en maatschappelijk 
werkers. Landen introduceren diverse nieuwe sociale uitkeringen of financiële hulppakketten om 
de sociale en economische gevolgen van de COVID-19-situatie te verzachten. Deze economische 
reacties verhogen echter de druk op de financiële reserves van landen, waardoor staatsschulden 
sterk toenemen. Uit een overzicht van economische reacties op de crisis in de EU blijkt dat er 
zo’n EUR 2.450 miljard aan nationale liquiditeitsmaatregelen is ingezet (waaronder regelingen 
die worden gefinancierd op grond van tijdelijke, flexibele EU-staatssteunregels), plus nog eens 
zo’n EUR 240 miljard aan nationale maatregelen op basis van de flexibiliteit binnen de Europese 
begrotingsregels14. Op internationaal niveau heeft de Commissie een initiatief gelanceerd onder 
de naam ‘SURE’, waarbij EUR 100 miljard wordt vrijgemaakt om regelingen voor werktijdverkorting 
te ondersteunen. Daarnaast is er een steunfonds van EUR 240 miljard beschikbaar via het 
Europees stabiliteitsmechanisme voor crisisondersteuning bij een pandemie en heeft de Europese 
Investeringsbankgroep zo’n EUR 200 miljard ter beschikking gesteld om bedrijven te ondersteunen. 

• Politieke systemen/governancesystemen worden geconfronteerd met de uitdaging om doeltreffend 
te reageren op de huidige situatie, zonder te weten hoe lang de crisis en de daaruit voortvloeiende 
gevolgen zullen aanhouden en of (of wanneer) er een tweede golf komt. Daarnaast is er een steeds 
grotere behoefte aan consensus onder de verschillende partijen (overheid, private en publieke sector), 
nu er op nationaal, internationaal en mondiaal niveau maatregelen worden getroffen in reactie op de 
COVID-19-situatie. Enerzijds zou dit kunnen leiden tot convergentie richting betere samenwerking en 
betere relaties op alle niveaus. Anderzijds kunnen verbanden tussen oorzaak en gevolg onduidelijk 
worden door de dubbelzinnige aard van snel veranderende situaties, wat kan leiden tot divergentie of 
verslechtering van betrekkingen doordat partijen bijvoorbeeld de schuld bij anderen proberen te leggen. 

• De COVID-19-situatie heeft ook invloed op het milieu en het klimaat. Doordat er minder 
werd gereisd en geproduceerd, is in veel regio’s de luchtvervuiling afgenomen. Daarnaast zijn 
er aanwijzingen dat de stranden nu al schoner zijn en er minder omgevingslawaai is15. Deze 
positieve effecten zijn waarschijnlijk veelal tijdelijk en zullen afnemen als er weer meer wordt 
gereisd en de productie weer wordt opgeschaald. 

11. Zie: https://www.axios.com/future-air-travel-coronavirus-bcee181c-1d3a-4305-992d-053d5c80a909.html
12. Zie bijvoorbeeld: https://www.wmca.org.uk/news/adult-education-providers-adapt-training-to-help-learners-during-covid-19-outbreak/,  

https://www.nytimes.com/2020/03/18/us/politics/education-schools-coronavirus.html en https://www.rolandberger.com/en/Point-of-View/Three-scenarios-
for-how-Coronavirus-may-affect-economies-and-industries.html

13. Zie: https://www.bbc.com/news/education-52145351 en https://www.chronicle.com/article/Coronavirus-Complicates-an/248406 
14. Zie infographic op: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/jobs-and-economy-during-coronavirus-pandemic_nl 
15. Zie: Zambrano-Monserrate, Manuel A., Ruano, María Alejandra, Sanchez-Alcalde, Luis, (2020), Indirect effects of COVID-19 on the environment; in: 

Science of The Total Environment Volume 728, 1 augustus 2020, 138813

https://www.axios.com/future-air-travel-coronavirus-bcee181c-1d3a-4305-992d-053d5c80a909.html
https://www.wmca.org.uk/news/adult-education-providers-adapt-training-to-help-learners-during-covid-19-outbreak/
https://www.nytimes.com/2020/03/18/us/politics/education-schools-coronavirus.html
https://www.rolandberger.com/en/Point-of-View/Three-scenarios-for-how-Coronavirus-may-affect-economies-and-industries.html
https://www.rolandberger.com/en/Point-of-View/Three-scenarios-for-how-Coronavirus-may-affect-economies-and-industries.html
https://www.bbc.com/news/education-52145351
https://www.chronicle.com/article/Coronavirus-Complicates-an/248406
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/jobs-and-economy-during-coronavirus-pandemic_nl
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2.2. Gevolgen van COVID-19 voor individuen 
Het effect van COVID-19 op de hierboven genoemde stelsels en systemen heeft verstrekkende gevolgen 
voor individuen, zowel voor individuen die rechtstreeks betrokken zijn bij deze stelsels en systemen, zoals 
organisaties, instellingen, bedrijven en werknemers, als voor individuen die proberen toegang te krijgen 
tot of hulp te krijgen van deze stelsels en systemen, zoals cliënten, patiënten, lerenden of werklozen. 
Uit de antwoorden van 85.000 respondenten op de enquête ‘Leven en werken in tijden van COVID-19’ 
van Eurofound blijkt dat COVID-19 een aanzienlijke impact heeft op de kwaliteit van het leven, de 
arbeidsomstandigheden, de werkgelegenheid en de bredere samenleving. De eerste resultaten van de 
enquête worden gepresenteerd in kader 1. 

KADER 1 LEVEN EN WERKEN IN TIJDEN VAN COVID-19: EERSTE RESULTATEN VAN EEN ENQUÊTE VAN EUROFOUND

“Landen die het hardst door de pandemie zijn getroffen, zien de grootste impact op hun welzijn. De 
resultaten van sommige landen springen met name in het oog: zo is de tevredenheid met het leven 
in Frankrijk nu het laagst in vergelijking met de enquêtes van voor de crisis. 

Als gevolg van de COVID-19-crisis maakt meer dan de helft van de Europeanen zich zorgen over hun 
toekomst, terwijl slechts 45% optimistisch is. In tegenstelling tot onderzoeken die vóór de pandemie 
werden uitgevoerd, zien landen als Frankrijk, België, Italië en Griekenland het optimisme dalen tot 
onder het EU-gemiddelde. 

Europeanen melden zeer weinig vertrouwen in de EU en in hun nationale overheden, met name 
in verschillende traditioneel gezien pro-Europese lidstaten als Frankrijk, Italië en Spanje, wat 
fundamentele vragen oproept over het optreden van de EU tijdens de crisis zoals dat wordt 
waargenomen. 

Meer dan een kwart van de respondenten in de EU meldt in dit stadium dat zij hun baan tijdelijk 
(23%) of permanent (5%) verliezen, waarbij jonge mannen het zwaarst worden getroffen. De helft 
van de werkende Europeanen ziet ook hun werktijd verkort worden, met name in Roemenië, Italië, 
Frankrijk, Cyprus en Griekenland. De Noordse landen meldden de minste werktijdverkortingen. 

Bijna 40% van de Europeanen geeft aan dat hun financiële situatie slechter is dan voor de 
pandemie, wat twee keer zoveel is als voor de crisis. Bijna de helft meldt dat hun huishouden niet 
kan rondkomen, en meer dan de helft geeft aan dat zij zonder inkomen niet langer dan drie maanden 
hun levensstandaard kunnen behouden. De situatie is nog dramatischer voor driekwart van de 
werklozen die niet langer dan drie maanden kan rondkomen: 82% geeft aan dat hun huishouden 
moeite heeft de eindjes aan elkaar te knopen.”16

Bron: Eurofound (2020), Leven en werken in tijden van COVID-19: eerste resultaten - april 2020, Dublin17 

16. Zie: https://www.eurofound.europa.eu/nl/publications/report/2020/living-working-and-covid-19-first-findings-april-2020?utm_campaign=covid-19&utm_
content=ef20058&utm_source=benchmark&utm_medium=email 

17. Zie: https://www.eurofound.europa.eu/nl/publications/report/2020/living-working-and-covid-19-first-findings-april-2020?utm_campaign=covid-19&utm_
content=ef20058&utm_source=benchmark&utm_medium=email 
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Hoewel iedereen door de COVID-19-crisis wordt getroffen, is de omvang van de impact onlosmakelijk 
verbonden met de (demografische) kenmerken van een individu bij aanvang van de crisis.18 De ‘eigen’ 
kenmerken van een individu beïnvloeden op welke manier het individu wordt getroffen door 
de COVID-19-crisis. Het gaat daarbij om kenmerken zoals: leeftijd, geslacht, arbeidssituatie (d.w.z. 
aannemer, freelancer, zelfstandige, werkloze of student/lerende), sociaaleconomische status (bijv. 
inkomen, opleidingsniveau en beroep) en de sector waarin iemand werkzaam is (indien van toepassing). 
Andere factoren zijn onder andere in hoeverre iemand zijn werk op afstand kan uitvoeren of de sociale 
afstandsmaatregelen in acht kan nemen op zijn werk, of iemand een formele verzorger is van iemand 
anders (bijv. een ouder, partner, ander familielid, goede vriend(in) of buurman/-vrouw) en hoe goed de 
eigen algemene gezondheid is (bijv. of iemand al een aandoening heeft). 

Diverse aspecten van de woonsituatie19 en gezinssamenstelling20 spelen ook een rol bij de manier 
waarop individuen worden getroffen. Afhankelijk van deze kenmerken combineren individuen – en 
zeker volwassenen – in hun dagelijks leven over het algemeen verschillende ‘rollen’, zoals: hun rol als 
professional, werkzoekende of lerende, hun rol als verzorger (ouder, formele verzorger), hun rol als 
leerkracht (van hun kinderen) en hun rol als lid van een sociale kring (familie, vrienden) en/of lokale 
gemeenschap (vrijwilligerswerk). Vanwege de reisbeperkingen en sociale afstandsmaatregelen die zijn 
ingesteld om de COVID-19-crisis te bestrijden, moeten deze rollen nu binnen een beperktere omgeving 
worden uitgevoerd en dat vraagt om meer zelfsturing dan voorheen. Daarnaast zijn er groepen die nu 
meer rollen en verantwoordelijkheden hebben dan voor de crisis. Met name werkende ouders zijn getroffen 
in dit opzicht, aangezien deze groep ook voor de COVID-19-crisis al werd beschouwd als een groep voor 
wie het moeilijk was om een goed evenwicht te vinden. Ook volwassen lerenden zijn in het bijzonder 
getroffen. Zij moeten naast hun rol als telewerker, leerkracht voor de kinderen, verzorgende etc. ook nog 
hun eigen leerproces beheren.21

Door de veranderingen als gevolg van de COVID-19-crisis moeten alle individuen zich aanpassen aan een 
nieuwe realiteit die wordt bepaald door beperkingen met betrekking tot verplaatsingen, een verschuiving 
naar digitaal werken en/of leren, richtlijnen die moeten worden opgevolgd wat betreft sociale afstand 
en het beschermen van de volksgezondheid en meer. Dit vraagt om een grotere verscheidenheid 
aan vaardigheden in het algemeen en zachte vaardigheden in het bijzonder, zoals22: zelfsturing (en 
zelfredzaamheid), tijdsmanagement, flexibiliteit (qua planning, werkplek etc.), aanpassingsvermogen, 
veerkracht, creativiteit, vindingrijkheid, samenwerking, communicatie, empathie, emotionele intelligentie23 
en digitale geletterdheid (het gebruik van digitale hulpmiddelen en de interpretatie van digitale informatie).

18. Zie bijvoorbeeld: https://www.chronicle.com/article/Coronavirus-Complicates-an/248406, https://www.nytimes.com/2020/03/19/us/work-from-
home-mothers-coronavirus-covid19.html en https://www.abc.net.au/news/2020-03-29/coronavirus-covid19-in-a-share-house-as-australia-in-new-
reality/12097080 

19. NB: Of iemand in een sociale of particuliere woning woont, of iemand huur of hypotheek betaalt, hoeveel ruimte (woonoppervlak) iemand heeft (in 
relatie tot het aantal leden van het huishouden), in hoeverre er internet, tv etc. beschikbaar is (aantal apparaten, kwaliteit van de verbinding) et cetera. 

20. NB: Of iemand alleenstaand is of een partner heeft en wat de arbeidssituatie is van die eventuele partner; of het een huishouden met of zonder 
(inwonende) kinderen betreft en of deze kinderen onderwijs volgen (en op welk niveau); of iemand gaat scheiden of is gescheiden en of er sprake is van 
een vorm van co-ouderschap (bijv. een ouderschapsplan dat moet worden nageleefd) et cetera. 

21. Zie: https://www.chronicle.com/article/Coronavirus-Complicates-an/248406 
22. Zie bijvoorbeeld: https://www.euruni.edu/blog/skills-hot-demand-coronavirus-recovery/, https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/relationships/

work/essential-job-skills-you-need-to-develop-to-survive-in-a-post-covid-19-world/articleshow/75721796.cms en https://www.bostonmagazine.com/
news/2020/04/06/gen-x-coronavirus-coping-skills/ 

23. NB: Het vermogen om de eigen emoties en de emoties van anderen waar te nemen, te evalueren en erop te reageren (inclusief het vermogen om 
doeltreffend te reageren op en om te gaan met collega’s).

https://www.chronicle.com/article/Coronavirus-Complicates-an/248406
https://www.nytimes.com/2020/03/19/us/work-from-home-mothers-coronavirus-covid19.html
https://www.nytimes.com/2020/03/19/us/work-from-home-mothers-coronavirus-covid19.html
https://www.abc.net.au/news/2020-03-29/coronavirus-covid19-in-a-share-house-as-australia-in-new-reality/12097080
https://www.abc.net.au/news/2020-03-29/coronavirus-covid19-in-a-share-house-as-australia-in-new-reality/12097080
https://www.chronicle.com/article/Coronavirus-Complicates-an/248406
https://www.euruni.edu/blog/skills-hot-demand-coronavirus-recovery/
https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/relationships/work/essential-job-skills-you-need-to-develop-to-survive-in-a-post-covid-19-world/articleshow/75721796.cms
https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/relationships/work/essential-job-skills-you-need-to-develop-to-survive-in-a-post-covid-19-world/articleshow/75721796.cms
https://www.bostonmagazine.com/news/2020/04/06/gen-x-coronavirus-coping-skills/
https://www.bostonmagazine.com/news/2020/04/06/gen-x-coronavirus-coping-skills/
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2.3. Onzekerheid over toekomstscenario’s na COVID-19 
De verwachtingen verschillen als het gaat om hoe lang de effecten van de COVID-19-crisis op economieën 
en andere systemen en stelsels zullen aanhouden. Dat is afhankelijk van meerdere factoren, zoals hoe 
zwaar de lockdownmaatregelen zijn en hoe lang ze van kracht zijn, hoe lang het duurt tot de productie en 
consumptie weer op een normaal niveau zijn24 en hoelang economieën de tijd krijgen om te herstellen van 
de eerste golf voordat een eventuele tweede golf zich aandient. 

In mogelijke scenario’s moet rekening worden gehouden met het feit dat de COVID-19-crisis zonder 
enige twijfel wereldwijd zal leiden tot economische recessies25, waardoor staatsschulden oplopen, 
werkloosheidspercentages toenemen en er meer vraag is naar sociale steun. Aangezien niet alle functies 
zich lenen voor telewerk, zijn sommige sectoren sterk in het nadeel in vergelijking met andere sectoren, 
waardoor in deze sectoren onder andere meer ontslagen zullen vallen, meer werktijdverkorting zal worden 
toegepast en het risico van bedrijfssluitingen groter is26. Naar verwachting zullen vooral onbeschermde 
werknemers en de kwetsbaarste groepen in de informele economie lijden onder de negatieve effecten 
op ‘inkomstengenererende activiteiten’. In april schatte de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) al dat 
er zo’n 1,25 miljard werknemers – bijna 38% van de wereldwijde beroepsbevolking – werkzaam zijn in 
sectoren die worden geconfronteerd met een sterke daling in output, en bijgevolg een hoog risico lopen op 
verdringing27. Dit asymmetrische effect op de arbeidsmarkt kan leiden tot een situatie waarin er vraag is 
naar personeel in sectoren die minder zwaar zijn getroffen door de crisis, terwijl het in de zwaarst getroffen 
sectoren langer duurt voordat de economische activiteit weer op het niveau van vóór COVID-19 is. Voor die 
sectoren blijft de arbeidsmarkt nog enige tijd ongunstig voor werkzoekenden, starters op de arbeidsmarkt 
(bijv. pas afgestudeerden), werknemers die een andere baan zoeken en zelfstandigen (bijv. ondernemers). 
Dit zal waarschijnlijk met name een probleem zijn in lage- en middeninkomenslanden, waar in de zwaarst 
getroffen sectoren in het algemeen veel werkers in de informele economie en werknemers met beperkte 
toegang tot gezondheidsdiensten en sociale bescherming werkzaam zijn. Deze groepen lopen een hoger 
risico om in armoede terecht te komen en hebben meer moeite om in de herstelperiode na de crisis weer 
in hun levensonderhoud te voorzien28. 

In deze context heeft Cedefop een ‘risico-index voor social distancing’ ontwikkeld (onder de naam 
‘Cov19R’)29 om de mogelijke risico’s van de COVID-19-pandemie voor banen en sectoren te beoordelen. 
Deze index beoordeelt welke individuen meer risico lopen om tijdens hun werk te worden blootgesteld aan 
het coronavirus en daarom meer behoefte aan social distancing hebben. De tabel hieronder geeft inzicht in 
de sectoren en beroepen die volgens de beoordeling van Cedefop een hoog of laag social-distancing risico 
lopen en dus meer of minder kans lopen op verstoring als gevolg van COVID-19-crisis. 

24. Zie bijvoorbeeld de publicaties: Scenario’s economische gevolgen coronacrisis (CPB-scenarios, maart 2020); en Zukunftsinstitut White Paper: The Corona 
Effect – Four Future Scenarios (Zukunftsinstitut GmbH en Zukunftsinstitut Österreich GmbH, maart 2020). 

25. NB: Als gevolg van de accumulatieve effecten van de knelpunten in de logistieke keten (door contact-/reisbeperkingen), de stillegging van productielijnen, 
de daling in bedrijfsinvesteringen en consumentenbestedingen etc.

26. Zie: https://voxeu.org/article/covid-19-lockdown-and-eu-labour-markets 
27. Zie: ILO (2020). ILO Monitor 2nd edition: COVID-19 and the world of work, Updated estimates and analysis.
28. Zie: ILO (2020). ILO Monitor 2nd edition: COVID-19 and the world of work, Updated estimates and analysis. 
29. Zie: https://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/coronavirus-which-jobs-and-sectors-will-suffer-most en https://www.cedefop.europa.eu/en/

news-and-press/news/cedefop-creates-cov19r-social-distancing-risk-index-which-eu-jobs-are-more-risk

https://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/coronavirus-which-jobs-and-sectors-will-suffer-most
https://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/cedefop-creates-cov19r-social-distancing-risk-index-which-eu-jobs-are-more-risk
https://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/cedefop-creates-cov19r-social-distancing-risk-index-which-eu-jobs-are-more-risk
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TABEL 2.1 COV19R-SCORE PER BEROEPSGROEP, EU-27 EN VERENIGD KONINKRIJK

Risiconiveau Sectoren Beroepen

Zeer hoog • Horeca 
• Groot- en detailhandel, verkoop, winkelwerk

Zorgmedewerkers; verkoopmedewerkers; 
verleners van persoonlijke diensten; leiding-
gevenden in het hotel- en restaurantwezen 
en de detailhandel; specialisten op het gebied 
van de gezondheidszorg; medewerkers bij de 
bereiding van levensmiddelen; vakspecialisten 
op het gebied van de gezondheidszorg.

Hoog • Onderwijs en gezondheidszorg 
• Landbouw, tuinbouw, bosbouw en visserij 
• Cultuursector (kunst, entertainment) 
• Transport en opslag 

Bestuurders en bedieningspersoneel van 
voertuigen; huishoudelijke hulpen en schoon-
makers; klantenbedienend personeel; 
veiligheids werkers; op straat uitgeoefende 
dienstverlenende beroepen; landbouwers; 
landarbeiders en tuinders; bouwarbeiders; 
leidinggevenden op het gebied van bedrijfs-
beheer; onderwijsgevenden; bosbouwers en 
vissers; CEO’s, functionarissen en leden van 
wetgevende lichamen.

Laag • Financiële dienstverlening, 
verzekeringsdiensten en vastgoeddiensten 

• Aanvoer, beheer en waterbehandeling 
• Overheidsdiensten en ondersteunende 

diensten 
• Bouw 
• Productie

Overige elementaire beroepen; juristen 
en sociaal-wetenschappers; technische 
arbeiders; assembleurs; vakspecialisten op 
administratief gebied; technisch leiding-
gevenden; ambachtslieden en drukkerij-
medewerkers; bedieningspersoneel van 
machines en installaties; metaalarbeiders en 
machinemonteurs; vakspecialisten op juridisch 
en maatschappelijk gebied; elektronica-
ingenieurs.

Zeer laag • Levering van gas of elektriciteit, mijnbouw 
• Vrije beroepen en wetenschappelijke 

dienstverlening 
• Informatie- en communicatietechnologie 

Specialisten op administratief gebied; ander 
administratief personeel; administratief 
medewerkers; boekhoudkundige medewerkers; 
technici op het gebied van de natuurkunde 
en ingenieurswetenschappen; onderzoekers 
en ingenieurs; technici op het gebied van ICT; 
specialisten op het gebied van ICT.

Bron: ontleend aan ‘Cedefop creates Cov19R social distancing risk index: which EU jobs are more at risk’, persbericht van Cedefop, 

29-04-2020. 
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Uit de resultaten van Cedefop blijkt dat kwetsbare groepen het grootste risico lopen om te worden getroffen 
door de social-distancingmaatregelen, zoals vrouwen, oudere werknemers, migranten, individuen die niet 
over de nodige basisvaardigheden beschikken, laaggekwalificeerden en laagopgeleiden. Hetzelfde geldt voor 
individuen die onder uitdagende werkomstandigheden werken (bijv. veel uren maken, op meerdere locaties 
werken, op zeer kleine werkplekken werken etc.).30 Voorts bestaat er bezorgdheid dat bestaande ongelijkheid 
tussen werknemers (en lerenden) zichtbaarder en duidelijker zal worden als gevolg van de COVID-19-
crisis, in het bijzonder wat betreft de ‘digitale tweedeling’31, door de plotse verschuiving naar tele werken en 
afstandsonderwijs. De volgende groepen lerenden met achterstanden kunnen worden geïdentificeerd32: 

KADER 2 GROEPEN LERENDEN MET ACHTERSTANDEN

• Volwassen lerenden die voor het eerst een opleiding volgen 
• Laaggekwalificeerde volwassenen (minder dan hoger secundair onderwijs) 
• Laaggekwalificeerde migranten 
• Volwassenen die in kansarme landelijke gebieden wonen 
• Voortijdige schoolverlaters 
• Langdurig werklozen  
• Alleenstaande ouders 
• Gezinnen met een laag inkomen 
• Daklozen 
• Mensen met een beperking 
• Mensen in de bijstand 
• Mensen die in armoede leven 
• Andere kwetsbare lerenden 

2.4. Gevolgen van de COVID-19-crisis voor volwasseneneducatie 
In de context van leren blijkt uit de ontwikkelingen tijdens de crisis dat onderwijsstelsels in het algemeen 
snel veranderen in de transitie naar afstandsonderwijs. Zo worden er zelfs oplossingen voor afstands-
onderwijs gevonden voor lessen die traditioneel gezien worden beschouwd als het meest ‘fysiek’ van aard, 
zoals sport in het basisonderwijs, scheikundige experimenten in het voortgezet onderwijs en advisering 
in de volwasseneneducatie. Een andere positieve ontwikkeling in deze context is dat er als gevolg van de 
reisbeperkingen lokale partnerschappen worden opgezet, in sommige gevallen via bestaande outreach-
netwerken, die tot doel hebben om verschillende achterstandsgroepen te identificeren en bereiken en 
contact te maken met mensen op gemeenschapsniveau. 

30. Zie: ‘Cedefop creates Cov19R social distancing risk index: which EU jobs are more at risk’, persbericht Cedefop, 29-04-2020. https://www.cedefop.europa.
eu/en/news-and-press/news/cedefop-creates-cov19r-social-distancing-risk-index-which-eu-jobs-are-more-risk 

31. NB: Wat betreft toegang tot digitale middelen (internet/apparaten) en het vermogen/de vaardigheden om (te leren om) deze te gebruiken.
32. Zie: AONTAS (2020) Digital Learning and Disadvantage across Tertiary Education – A Discussion Paper. Draft Paper for the Mitigating Educational 

Disadvantage (including Community Education issues) Working Group.

https://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/cedefop-creates-cov19r-social-distancing-risk-index-which-eu-jobs-are-more-risk
https://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/cedefop-creates-cov19r-social-distancing-risk-index-which-eu-jobs-are-more-risk
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Anderzijds is een groot aantal programma’s voor volwasseneneducatie stopgezet, waardoor het leren 
voor veel volwassen lerenden is verstoord. Dit heeft een grotere weerslag op de meest achtergestelde 
en kwetsbare groepen in de samenleving, des te meer omdat zij het meest behoefte hebben aan face-to-
face onderwijs. 

Gezien de financiële crisis die een groot aantal gezinnen heeft getroffen, geven overheden nu de hoogste 
prioriteit aan de dringendste maatschappelijke behoeften, zoals het op peil houden van de werk  gelegenheid 
en salarissen of op zijn minst gezinsinkomens. Er zijn echter aanwijzingen dat de thema’s ‘volwassenen-
educatie’ en ‘informeel leren’ als gevolg van de COVID-19-crisis vanuit de marge van de discussie naar 
het middelpunt zijn verschoven33. Volwasseneneducatie wordt meer en meer gezien als een potentieel 
belangrijk ‘instrument’ in antwoord op de crisis. Dit is deels vanwege de rol die volwasseneneducatie 
heeft in het ondersteunen van lokale gemeenschappen, intergenerationele verbindingen en leren via 
digitale media, en de sterkere relatie tussen volwasseneneducatie en de gezondheidssector (het bieden 
van informatie en scholing op het gebied van volksgezondheid). Een andere positieve ontwikkeling is de 
toename in vrij toegankelijke leermogelijkheden, die nuttig kunnen zijn om leren in het algemeen verder 
te stimuleren en faciliteren. Dit kan bijdragen aan het verminderen van ongelijkheid, ervan uitgaande dat 
de uitdagingen op het vlak van de digitale geletterdheid van de meest achtergestelde groepen als eerste 
worden aangepakt en dat de verschillende systemen en leerplatformen die zijn opgezet om de digitale 
verschuiving te faciliteren na de crisis blijven bestaan. 

 

33. Zoals uitgesproken tijdens de UNESCO GLNC-webinars (Global Network of Learning Cities): https://www.youtube.com/watch?v=aIbCTBngCKI;  
https://www.youtube.com/watch?v=k2VpBVxp-wA 

https://www.youtube.com/watch?v=aIbCTBngCKI
https://www.youtube.com/watch?v=k2VpBVxp-wA
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3. Hoe gaat de sector van de volwasseneneducatie  
om met COVID-19?

In dit hoofdstuk wordt gekeken welke gevolgen de COVID-19-crisis heeft voor de organisatie van de 
volwasseneneducatie, de wijze waarop leerstof wordt aangeboden, de participatie en de outreach. Daarnaast 
wordt beschreven welke responsmaatregelen de sector heeft getroffen. Tot slot wordt onderzocht hoe de 
sector van de volwasseneneducatie reageert op de veranderde omstandigheden. 

3.1. Volwasseneneducatie loopt door, zij het online 
Alle 24 landen die zijn geraadpleegd voor het verslag (zie de lijst onder 1.3) meldden dat al het onderwijs 
dat face-to-face wordt gegeven sinds half maart is stopgezet, ten minste tot begin mei 2020. Dit 
geldt ook voor opleidingen voor volwassenen en op grote schaal voor leren op de werkplek, dat niet 
meer plaatsvindt aangezien werknemers niet op de werkplek aanwezig zijn. Anderzijds hebben sommige 
bedrijven werknemers gestimuleerd om een opleiding te gaan doen omdat ze bepaalde werktaken niet 
meer konden uitvoeren. Landen gaven aan dat in gevallen waarbij het leren op de werkplek tijdens de 
COVID-19-crisis wel werd voortgezet, dit online gebeurde. 

Het kader hieronder schetst de toestand van de volwasseneneducatie tijdens de COVID-19-crisis, waarbij 
landen zijn ingedeeld in drie categorieën: ‘fysiek gesloten, met beperkte online activiteiten’, ‘fysiek 
gesloten en bezig met het organiseren van online onderwijs’, en tot slot ‘grotendeels online, met enkele 
mogelijkheden voor fysieke interactie’. 

Kader 3 DE TOESTAND VAN DE VOLWASSENENEDUCATIE TIJDENS DE COVID-19-CRISIS

Fysiek gesloten, met beperkte online activiteiten: 
• In Turkije worden de meeste onderwijsactiviteiten voor volwassenen verzorgd door onderwijs-

centra die verbonden zijn aan het ministerie van Onderwijs. Deze centra zijn gesloten vanwege 
COVID-19. 

• In Zwitserland is sinds 13 maart elke fysieke vorm van volwasseneneducatie verboden. 
Hoewel enkele scholingen en opleidingen in sommige contexten online konden plaatsvinden, 
moesten veel programma’s worden geannuleerd. 

• In Letland is het onderwijs in alle sectoren sinds 13 maart fysiek gesloten en wordt er 
uitsluitend afstandsonderwijs aangeboden. Ook volwasseneneducatie in fysieke vorm is 
verboden. Veel aanbieders van volwasseneneducatie bieden opleidingen aan via verschillende 
platformen en instrumenten: online en via tv-klaslokalen (Tava klase) en social media. Sinds 1 
juni is volwasseneneducatie met fysiek contact weer opgestart met enkele beperkingen. 

Fysiek gesloten en bezig met het organiseren van online onderwijs: 
• In Oostenrijk mogen instellingen voor volwasseneneducatie geen fysiek onderwijs aanbieden 

als gevolg van COVID-19-wet- en regelgeving. Waar mogelijk maken onderwijsinstellingen 
gebruik van online leermethoden. Dit brengt echter diverse uitdagingen met zich mee, vooral 
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op het gebied van begeleiding, omdat het gebruik van e-mail in plaats van face-to-face advies 
gegevensbeveiligingskwesties met zich meebrengt. 

• In Bulgarije blijkt uit een NAVET-enquête34 dat zo’n 30% van de 110 erkende centra die de 
enquête hebben ingevuld beroepsonderwijs voor volwassenen bleef aanbieden, hoofdzakelijk 
via afstandsonderwijs. Hieruit blijkt dat het systeem voor beroepsonderwijs en -opleiding zich 
relatief eenvoudig aanpast aan de nieuwe omstandigheden, met name voor volwassenen, 
ondanks de moeilijkheden die individuele lerenden kunnen ondervinden. 

• In Frankrijk hebben bijna alle opleidingsaanbieders de pedagogische continuïteit gewaarborgd 
via e-mail, telefoon, online lessen, simulatie en platformen met educatieve spellen. 

• In Luxemburg bieden de meeste instellingen voor volwasseneneducatie lerenden evenveel 
ondersteuning en leerinhoud. De meeste instellingen hebben hiertoe afstandsonderwijs 
en online leervoorzieningen opgezet. Een prioriteit was het behouden van het aanbod aan 
bijscholingstrajecten, trainingen voor basisvaardigheden en taalcursussen voor de integratie 
van migranten. De grootste uitdagingen waren: (1) het opzetten van eenvoudige hulpmiddelen 
die ook te gebruiken waren door leerkrachten en lerenden met beperkte digitale vaardigheden; 
(2) het op een duurzame manier verbeteren van het zelflerend vermogen van volwassenen; 
(3) het gebrek aan ontwikkeling en beschikbaarheid van digitale middelen aan het begin 
van de crisis ; (4) de noodzaak om de leerkracht te laten optreden als mentor in plaats 
van als de enige bron van kennis van lerenden; en (5) het risico op beperktere toegang tot 
volwasseneneducatie voor laaggeletterden, mensen met beperkte digitale vaardigheden 
en mensen met psychologische problemen. Goede praktijken waren: het verdelen van de 
taken van leerkrachten over twee teams: een team dat materialen ontwikkelt en een team 
dat ondersteuning biedt aan lerenden; het beter delen en uitwisselen van informatie tussen 
leerkrachten en ander personeel; en het ontwikkelen van digitale hulpmiddelen die in de 
toekomst gebruikt zullen worden, ook als de fysieke lessen weer kunnen worden hervat (wat 
nieuwe mogelijkheden schept voor leercentra). 

• In Slovenië, waar de volwasseneneducatie al in hoge mate flexibel was georganiseerd, verliep 
de overgang naar digitaal leren relatief soepel. Bepaalde activiteiten – zoals de Week voor 
Levenslang Leren en de Leerparade – zijn uitgesteld tot het najaar, maar vooralsnog is er niets 
geannuleerd. In het algemeen worden personeels- en materiaalkosten voor activiteiten die 
in lijn zijn met de werkprogramma’s van instellingen bekostigd vanuit de nationale begroting 
of ESF-gelden. Naar schatting wordt 50%-70% van de opleidingen via afstandsonderwijs 
georganiseerd. De meeste instellingen voor volwasseneneducatie stemmen hun activiteiten 
af op de huidige situatie en bieden opleidingen en scholingen op afstand aan, bijvoorbeeld 
via verschillende platformen en hulpmiddelen, apps, videoconferentiesystemen en online 
klaslokalen, en socialmediaplatforms, maar ook per e-mail en/of telefonisch en in zeldzame 
gevallen via de reguliere post. Via welke nieuwe weg opleidingen worden gegeven, wordt 
besloten op basis van de doelgroep van volwassen lerenden en hun vermogen om digitaal te 
communiceren met docenten en adviseurs voor leerdoeleinden. Er worden zelfs lokale radio- 
en televisiezenders ingezet om volwassenen te enthousiasmeren en motiveren. Ook zijn er 
praktijken waarbij levenslange begeleiding wordt gepromoot  via lokale televisiezenders37. 

34. https://www.navet.government.bg/bg/do-direktori-na-tspo/     
35.  NB: Aangezien met name volwasseneneducatie hoofdzakelijk is gebaseerd op direct contact met lerenden, met een sterke focus op sociale en 

persoonlijke ondersteuning.
36. http://tvu.acs.si/paradaucenja/video3/ 
37. https://www.youtube.com/watch?v=w6lU2O0rOq0

https://www.navet.government.bg/bg/do-direktori-na-tspo/
http://tvu.acs.si/paradaucenja/video3/
https://www.youtube.com/watch?v=w6lU2O0rOq0
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• In Zweden wordt de volwasseneneducatie bijna volledig online georganiseerd. De overgang 
verliep relatief soepel, aangezien de volwasseneneducatie ook vóór de COVID-19-crisis al 
grotendeels op afstand werd georganiseerd, waardoor de meeste instellingen hier al ervaring 
mee hadden. 

• In Portugal zijn opleidingsinstellingen en Qualifica-centra38 snel overgeschakeld naar online 
onderwijs voor volwassenen. Ruim 85% van de Qualifica-centra heeft zijn activiteiten met 
volwassen lerenden voortgezet. Voor volwassenen die toegang hebben tot internet hebben 
instellingen het onderwijs georganiseerd via beschikbare online platformen. Verder hebben de 
diensten die verantwoordelijk zijn voor volwasseneneducatie (bijv. ANQEP (Agência Nacional 
para a Qualificação e o Ensino Profissional) en voor financiering (bijv. het operationele 
programma voor menselijk kapitaal) richtlijnen voor volwasseneneducatie opgesteld in deze 
periode van lockdown. 

• In Kroatië zijn instellingen voor volwasseneneducatie tegelijkertijd met alle andere onderwijs-
instellingen overgestapt op online onderwijs. Veel instellingen verzorgden ook voor de crisis 
al online lessen (met name programma’s voor vreemde talen, verwerving van digitale 
vaardigheden en verschillende andere scholingen) en zetten hun lessen voort tijdens de 
lockdown. Instellingen die nog niet eerder online lessen verzorgden, schakelden met eigen 
middelen over op een nieuwe werkwijze, maar met hulp en advies van het Agentschap 
voor Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie. Op die manier konden veel opleidingen 
toch doorgang vinden. Het ministerie van Wetenschappen en Onderwijs heeft systematisch 
aanbevelingen gedaan met betrekking tot de uitvoering van opleidingen en de evaluatie van 
leerresultaten in de online omgeving. 

Grotendeels online, met enkele mogelijkheden voor fysieke interactie: 
In sommige landen was de lockdown minder beperkend en waren er – zij het beperkt – nog enige 
mogelijkheden voor fysieke bijeenkomsten of leren op de werkplek. 
• In Nederland zijn er bijvoorbeeld enkele uitzonderingen op de algemene regel dat het 

onderwijs op afstand moet worden georganiseerd. Kwetsbare lerenden die geen afstands-
onderwijs kunnen volgen, mogen in kleine groepjes en met inachtneming van het nationale 
beleid op het gebied van de volksgezondheid fysiek naar school komen. Hetzelfde geldt voor 
studenten in het beroepsonderwijs die zich moeten voorbereiden op examens of examens 
moeten afleggen. 

• In België (BE-FR) werden fysieke leeractiviteiten in de formele volwasseneneducatie 
opgeschort, maar werden scholingen waar mogelijk op afstand georganiseerd. Stages konden 
voor zover mogelijk doorgaan, onder de verantwoordelijkheid van de werkplek van de stagiair. 
Er worden geen onderwijsactiviteiten doorgeschoven naar juli en augustus, met uitzondering 
van activiteiten die al waren gepland door sommige instellingen. In het niet-formele onderwijs 
zijn de meeste leertrajecten gestopt, omdat een fysieke aanpak noodzakelijk is voor de meeste 
trajecten, behalve voor bepaalde ICT-scholingen. Net als bij het formele onderwijs schakelden 
openbare opleidingscentra waar mogelijk over op afstandsonderwijs. 

• In Denemarken zijn aanbieders van volwasseneneducatie waar mogelijk overgestapt op een 
model met gesplitst onderwijs, waarbij de theoretische onderdelen van het curriculum online 
worden aangeboden en de praktijkonderdelen waarvoor lerenden fysiek aanwezig moeten 

38. NB: Qualifica-centra zijn gespecialiseerde kwalificatiecentra voor volwassenen.  
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zijn, worden uitgesteld. De volwasseneneducatie in Denemarken is decentraal georganiseerd, 
waardoor elke instelling de vrijheid heeft het onderwijs zelf te organiseren zolang het binnen 
het regelgevende kader past. Daardoor heeft het agentschap geen volledig beeld van hoe het 
onderwijs wordt verzorgd op basis van de tijdelijke COVID-19-regelgeving. Desalniettemin 
hebben onderwijsinstellingen zich zeer flexibel getoond: ze waren in staat om op korte termijn 
online onderwijs en ondersteuning aan te bieden in allerlei vakgebieden. Bovendien mochten 
bepaalde beroepsopleidingen voor volwassenen die rechtstreeks gekoppeld zijn aan kritieke 
diensten in de gezondheidssector, de sector van de medische apparatuur en de transportsector 
open gaan om de lockdown te gebruiken voor het bij- en omscholen van werknemers in 
sectoren met een groeiende vraag. Jongvolwassenen met zware persoonlijke en/of fysieke 
problemen die het risico liepen in tijdelijke sociale isolatie te vervallen, mochten fysiek 
onderwijs volgen bij hun onderwijsinstelling als dit noodzakelijk werd geacht (en als werd 
voldaan aan de huidige regelgeving van gezondheidsautoriteiten). 

Er bestaan grote verschillen tussen sectoren voor de volwasseneneducatie wat betreft de mate waarin 
het onderwijs online kan worden voortgezet. In het algemeen zijn instellingen voor formeel onderwijs 
beter toegerust om de overstap te maken dan instellingen voor niet-formeel onderwijs. De belangrijkste 
factor die van invloed is op het aanpassingsvermogen van onderwijsinstellingen is echter of de instellingen 
al ervaring hebben met het aanbieden van online onderwijs. Het kader hieronder schetst voorbeelden 
van verschillende landen die illustreren wat de verschillen zijn tussen subsectoren op het gebied van 
volwasseneneducatie en tussen ervaren en onervaren instellingen voor volwasseneneducatie.
 

KADER 4 VERSCHILLEN IN REACTIES

Verschillen tussen subsectoren op het gebied van volwasseneneducatie: 
• In Cyprus maakten instellingen voor volwasseneneducatie niet standaard gebruik van 

afstands  onderwijs en online leren. Instellingen voor formele volwasseneneducatie (avond-
scholen) introduceerden synchroon en asynchroon onderwijs voor volwassen lerenden in 
reactie op de COVID-19-crisis. Er worden platformen voor afstandsonderwijs gebruikt, maar 
er wordt ook per e-mail gecommuniceerd als docenten nog niet vertrouwd zijn met het 
gebruik van andere instrumenten. Docenten mogen ook andere digitale leerinstrumenten 
op basis van open source gebruiken. Daarnaast wordt voor alle klassen en niveaus 
ondersteunend onderwijsmateriaal geüpload op de website van het ministerie en die van de 
onderwijsinstellingen zelf. In de minder gesystematiseerde en gecoördineerde sector van 
de niet-formele volwasseneneducatie werd het onderwijs echter plotseling onderbroken 
als gevolg van de COVID-19-crisis en namen veel volwassen lerenden niet deel aan fysiek 
onderwijs. In deze sector was de verschuiving naar afstandsonderwijs en online leren niet 
haalbaar; niet alleen vanwege de algemene lockdown (maart-april 2020), maar ook omdat 
opleidingen officieel in mei stopten. 

• In Tsjechië verliep de overstap naar online onderwijs in sommige sectoren makkelijker 
dan in andere. Taalscholen werden bijvoorbeeld voor minder uitdagingen gesteld omdat 
hun lerenden al goed waren voorbereid om op deze manier te leren. Bovendien kunnen de 
theoretische onderdelen van deze scholingen online even goed worden uitgevoerd, bijvoorbeeld 
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via teleconferenties, Skype, videogesprekken etc. Deze manier van lesgeven is echter alleen 
mogelijk als de deelnemers hiermee akkoord gaan en als alle deelnemers over de benodigde 
materialen en technische apparatuur beschikken. Opleidingsinstellingen die dit niet konden 
realiseren, konden hun activiteiten dan ook niet voortzetten en verloren een aanzienlijk deel 
van hun inkomsten. Voor de meeste onderwijsinstellingen is het tekort aan inkomsten 80-
100%, hoewel zo’n 5% van de instellingen niet te maken krijgt met dit financiële tekort omdat 
zij niet afhankelijk zijn van facturatie, d.w.z. scholen en bibliotheken. 

Verschillen tussen ervaren en onervaren aanbieders van volwasseneneducatie: 
• In Kroatië hadden instellingen voor volwasseneneducatie die ook voor de COVID-19-crisis 

al online onderwijs aanboden weinig problemen om zich aan te passen. Instellingen die 
daar geen ervaring mee hadden ondervonden echter problemen vanwege een gebrek aan 
apparatuur. Docenten in instellingen voor volwasseneneducatie die ook op reguliere scholen 
werken, hebben voldoende digitale vaardigheden om afstandsonderwijs aan te bieden dankzij 
de verplichte docentenopleiding in het kader van de lopende hervorming van het onderwijs. 
Docenten die alleen bij instellingen voor volwasseneneducatie werken en met name degenen 
die geen ervaring hebben met afstandsonderwijs, ondervonden daarentegen problemen. 

• In Noorwegen varieert de mate van digitalisering sterk tussen de centra voor 
volwasseneneducatie. Tijdens de COVID-19-crisis moesten veel centra volledig sluiten en 
werd er geen onderwijs aangeboden. Er zijn ook verschillen in de fysieke voorzieningen van 
de centra. Dit houdt in dat sommige centra problemen zullen hebben als ze weer open gaan 
gezien de sociale afstandsmaatregelen. Centra voor volwasseneneducatie die hun onderwijs 
al hadden gedigitaliseerd, ondervonden minder problemen dan de centra die dit niet hadden 
gedaan. Er zijn goede praktijken voor innovatieve manieren om volwasseneneducatie te blijven 
aanbieden gedeeld, zowel bilateraal als multilateraal, bijvoorbeeld via Facebook-groepen die 
werden georganiseerd door Kompetanse Norge. Aan het begin van de crisis was Kompetanse 
Norge al bezig met het herzien van het Noorse systeem voor taalopleidingen en het systeem 
van algemene voorbereiding voor nieuwkomers. Delen van het nieuwe systeem worden nu 
sneller ingevoerd dan oorspronkelijk gepland. 

In Italië is een korte enquête gehouden onder schoolleiders die verantwoordelijk zijn voor het 
onderwijsaanbod voor volwassenen, beheerd en gecoördineerd door het ministerie van Onderwijs (dat 
onderwijs voorziet voor zo’n 260.000 lerenden). In de enquête werd onderzocht hoe de onderwijsactiviteiten 
werden gereorganiseerd tijdens de COVID-19-crisis. De resultaten van de enquête illustreren hoe de 
sector van de volwasseneneducatie omgaat met afstandsonderwijs. De belangrijkste resultaten worden 
gepresenteerd in het kader hieronder. 
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KADER 5 SAMENVATTING VAN DE RESULTATEN VAN EEN ITALIAANSE ENQUÊTE ONDER SCHOOLLEIDERS DIE 

VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR VOLWASSENENEDUCATIE

Italië: korte enquête onder schoolleiders die verantwoordelijk zijn voor het onderwijsaanbod 
voor volwassenen, beheerd en gecoördineerd door het ministerie van Onderwijs (dat onderwijs 
voorziet voor zo’n 260.000 lerenden). 

Uit de enquête bleek dat afstandsonderwijs: 
1. alle aangeboden onderwijstrajecten besloeg, evenals taal- en leesvaardigheidstrajecten 

(Italiaans niveau A1 en A2) voor volwassen migranten; 
2. grotendeels wordt uitgevoerd via WhatsApp (eerste keuze), applicaties (bijv. GSuite), online 

leerplatformen (Edmodo, Classroom, WeSchool), platformen voor videobellen (Google Meet, 
Zoom, Skype, Jitsi), e-mail, internetradio, televisiezenders en YouTube; 

3. rechtstreeks werd aangeboden aan 25.316 leerlingen die waren ingeschreven voor lessen 
gericht op het behalen van de eerste cyclus van het middelbaar onderwijs (verplicht onderwijs); 

4. 17.872 lerenden die waren ingeschreven voor taalcursussen voor niveau A1; 
5. 19.661 lerenden die waren ingeschreven voor taalcursussen voor niveau A2; 
6. in totaal 62.950 lerenden bereikte (pas 15 april; begindatum van de lockdown: 8 maart); 
7. in 87% van de gevallen ook toetsing omvatte; 
8. een sterke samenwerking vereiste tussen digitale animatoren (een rol die werd toegewezen 

aan specifieke docenten) om zowel docenten als lerenden te ondersteunen. Deze specialisten 
werden in 95,6% van de gevallen ingezet. 

Verder waren er in slechts 72% van de gevallen alternatieve materialen beschikbaar voor 
lerenden die geen apparaten of internetverbinding hadden. Ook werden in zo’n 24% van de 
gevallen geen specifieke materialen gecreëerd voor lerenden met een beperking.

In het algemeen kan daarom worden gesteld dat de instellingen ondanks de ontwrichting manieren 
hebben gevonden om online onderwijs te blijven aanbieden. De formele subsectoren en de instellingen 
die al ervaring hadden met online onderwijs, werden duidelijk met minder uitdagingen geconfronteerd 
dan andere instellingen. De meeste instellingen voor volwasseneneducatie vonden oplossingen (in de 
vorm van e-mail, telefoon, online platformen etc.) om onderwijs te blijven aanbieden. Bepaalde meer 
specifieke aspecten van volwasseneneducatie, zoals die waarbij meer intensieve fysieke interactie nodig is 
(advisering, onderwijs met specifieke apparatuur etc.), moesten echter tijdelijk worden onderbroken. 

3.2. Belangrijkste uitdagingen voor volwassen lerenden 
In veel landen moesten instellingen voor volwasseneneducatie hun onderwijsactiviteiten tijdelijk opschorten 
als gevolg van de lockdownmaatregelen. Tegelijkertijd moeten ze garanderen dat hun lerenden konden 
blijven leren om hun opleiding met succes af te ronden. De gedeelten hierna (3.2.1 tot 3.2.3) bieden 
verdere inzichten in de belangrijkste uitdagingen die deze situatie met zich meebracht vanuit verschillende 
perspectieven: op het niveau van de sector, de instelling en de volwassen lerende.
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3.2.1. De sector wordt geconfronteerd met uitdagingen wat betreft het online organiseren van hun 
onderwijsactiviteiten en het garanderen van gelijke toegang 
Alle landen rapporteerden dat ze werden geconfronteerd met uitdagingen wat betreft het online organiseren 
van hun onderwijsactiviteiten. De belangrijkste uitdagingen hebben te maken met het omzetten van fysieke 
scholingen naar online scholingen, het opbouwen van een online relatie met lerenden en het beveiligen van 
de benodigde apparatuur en infrastructuur. Hierbij moest kritisch worden bekeken welke elementen van 
opleidingen wel en niet online konden worden aangeboden. Sociale aspecten en aspecten op het vlak van 
zelfbeschikking en leren op de werkplek zijn lastiger online te realiseren. Daarnaast is het met name bij 
de formele volwasseneneducatie een uitdaging om beoordelingen en examens vorm te geven. Het kader 
hieronder schetst voorbeelden van uitdagingen in de geraadpleegde landen. De voorbeelden zijn ingedeeld 
in de volgende categorieën: uitdagingen bij het online organiseren van onderwijsactiviteiten, uitdagingen 
bij het omzetten van fysieke elementen naar online leeromgevingen en uitdagingen met betrekking tot 
beoordelingen en examens in de formele educatie. 

KADER 6 UITDAGINGEN IN DE SECTOR VAN DE VOLWASSENENEDUCATIE

Uitdagingen bij het online organiseren van onderwijsactiviteiten: 
• In Bulgarije moesten bepaalde opleidingen voor volwassenen worden stopgezet omdat er geen 

praktijkonderwijs kon plaatsvinden. Daarnaast weigerden lerenden om opleidingen die al waren 
gestart af te ronden. Hierdoor liepen instellingen voor volwasseneneducatie inkomsten mis. 
Openbare opleidingsinstellingen kunnen gebruik maken van nationale financiële steun zolang 
de noodtoestand van toepassing is, maar deze steun is niet beschikbaar voor particuliere 
instellingen, waarvan sommige hun activiteiten waarschijnlijk zullen moeten staken als gevolg 
van de COVID-19-crisis. 

• In Ierland heeft de sector van de volwasseneneducatie grote moeite om online 
opleidingen aan te bieden door het sterk variërende en complexe leeraanbod. Aanbieders 
variëren van hogescholen, opleidingscentra, jeugdcentra, gemeenschapsomgevingen en 
gevangenisonderwijs. De ICT-apparatuur, internetverbindingen en capaciteit zijn niet toereikend 
of onvoldoende geschikt om virtueel onderwijs aan te bieden in al deze omgevingen. 

• In Zwitserland heeft de crisis gezorgd voor een digitale boost in de sector. Veel aanbieders 
schakelen nu snel over naar online onderwijs. Andere aanbieders reageerden echter veel trager 
of zelfs helemaal niet. Uitdagingen zijn onder andere een gebrek aan vaardigheden en hoge 
opstartkosten die moeten worden bekostigd. 

Uitdagingen bij het omzetten van fysieke elementen naar online leeromgevingen: 
• In Cyprus hebben opleidingen in de algemene sector van de volwasseneneducatie een sterk sociaal 

karakter en staat menselijke interactie centraal in alle onderwijsactiviteiten. Sociale afstand stelde 
de sector dus voor een grote uitdaging, waar nog altijd geen oplossing voor is gevonden. 

• In Bulgarije gaat scholing niet alleen over het bieden van toegang tot educatief materiaal, 
maar wordt met name in de volwasseneneducatie tevens veel gebruik gemaakt van individuele 
en gezamenlijke feedback van de docent of opleider en speelt ook het testen van het geleerde 
een belangrijke rol. 

• In Ierland vormde vooral intercollegiaal leren een uitdaging voor volwassen lerenden, omdat 
dit online minder makkelijk te organiseren is dan bij fysiek onderwijs. Hoewel het online 
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aanbieden van lesmateriaal niet zo’n probleem is, is het problematischer om deze kwesties op 
het vlak van feedback en beoordeling op te lossen. De verschuiving naar online onderwijs en 
beoordeling vereist een complete herziening van het huidige onderwijsaanbod. 

• In Kroatië houden de uitdagingen om het onderwijs aan te passen aan de COVID-19-beperkingen 
ook verband met het aanbieden van praktijkonderwijs, dat een onderdeel is van de meeste 
opleidingen voor volwassenen. Voorlopig zijn alle werkgebaseerde leeractiviteiten stopgezet. 

• Zweden rapporteerde dat sommige aspecten van volwasseneneducatie niet goed werken als 
afstandsonderwijs. Dit geldt met name voor taalonderwijs voor beginners (bijv. Zweeds voor 
immigranten). Daarom moet er meer informatie komen over hoe verschillende groepen omgaan 
met de overgang naar afstandsonderwijs en wat er kan worden gedaan om hen te helpen. 

Uitdagingen met betrekking tot beoordelingen en examens in formele educatie: 
• In Hongarije mogen er bijvoorbeeld geen beroepsexamens worden georganiseerd zolang 

het decreet waarmee de noodtoestand is uitgeroepen wettelijk van kracht is. De gemiste en 
uitgestelde examens kunnen pas worden afgenomen als de noodtoestand wordt opgeheven. 
Deze examens moeten uiterlijk binnen zestig dagen na het opheffen van de noodtoestand 
worden afgelegd. 

• In Ierland heeft een belangrijke uitdaging betrekking op het garanderen van de beoordelings-
kwaliteit, gelijkheid en toegankelijkheid. 

Ook het bieden van gelijke toegang tot scholingsmogelijkheden vormt een grote uitdaging. De verschuiving 
naar online onderwijs leidt tot moeilijkheden voor volwassen lerenden uit specifieke kwetsbare groepen. 
Lerenden die een gebrek aan digitale competenties hebben en/of niet over ICT-instrumenten beschikken, 
evenals lerenden met gezondheidsproblemen hebben niet altijd toegang tot online leeractiviteiten voor 
volwassenen. Het online aanbod is vaak gefragmenteerd en niet transparant. Dit is niet alleen een 
uitdaging voor individuele aanbieders van volwasseneneducatie, maar ook voor de sector als geheel. Er 
moeten ondersteunende structuren worden opgezet gericht op nieuwe volwassen lerenden, evenals 
ondersteunende structuren om bestaande volwassen lerenden te helpen een opleiding te kiezen en effectief 
deel te nemen via deze nieuwe online werkwijze. Er zijn ook specifieke subsectoren waar het organiseren 
van afstandsonderwijs voor extra uitdagingen zorgt, zoals het gevangenisonderwijs. Het kader hieronder 
schetst voorbeelden van uitdagingen in de geraadpleegde landen. 
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KADER 7 SPECIFIEKE UITDAGINGEN BIJ HET BEREIKEN VAN BEPAALDE LERENDEN

In Cyprus heeft de invoering van nieuwe manieren om onderwijs aan te bieden aan het licht 
gebracht dat moet worden gewaarborgd dat volwassen lerenden over de vaardigheden, infra-
structuur en apparatuur beschikken om hieraan deel te nemen. Gelijke participatie en toegang 
voor iedereen is een zeer belangrijk doel, dat kan worden gewaarborgd door volwassen lerenden 
ook op andere manieren te ondersteunen, bijvoorbeeld via begeleiding en scholing, om hen in 
staat te stellen effectief en volledig deel te nemen aan opleidingen. 
In Estland vormt de verdeelde en versnipperde informatie over niet-formele scholings-
mogelijkheden een belangrijke uitdaging, omdat potentiële lerenden hierdoor geen compleet 
overzicht hebben van het beschikbare aanbod. 
In Zwitserland hebben veel lerenden in het geheel geen toegang tot onderwijs omdat een groot 
deel van de scholingen en opleidingen is geannuleerd. Bovendien is het voor lerenden die niet over 
basis vaardigheden op het gebied van ICT en/of geletterdheid beschikken een grote uitdaging of 
zelfs onmogelijk om deel te nemen aan online scholingen. 
In Italië hebben aanbieders van volwasseneneducatie in gevangenissen grote moeilijkheden om 
afstandsonderwijs aan te bieden omdat het gebruik van internet voor deze groep volwassen 
lerenden verboden is. In 20% van de gevallen was het niet mogelijk om specifieke activiteiten of 
materialen te ontwikkelen als alternatief.
 

3.2.2. Instellingen voor volwasseneneducatie en personeel op dat gebied staan voor uitdagingen 
wat betreft capaciteiten, infrastructuur en financiële middelen 
Instellingen voor volwasseneneducatie werden ook geconfronteerd met uitdagingen wat betreft de 
vaardigheden van personeel en instellingen ten aanzien van online onderwijs. Zoals al eerder genoemd 
zijn instellingen die al ervaring hebben met online onderwijs in het algemeen beter toegerust om de 
overstap te maken tijdens de COVID-19-crisis. Andere instellingen zijn ‘in het diepe gegooid’. Hoewel veel 
instellingen voor volwasseneneducatie zich snel en goed wisten aan te passen, had de kwaliteit van het 
onderwijs tijdens de crisis te lijden onder leemten in de digitale competenties van instellingen voor 
volwasseneneducatie. 

Tot nu toe lag de focus vooral op het online beschikbaar maken van onderwijs. In de toekomst zullen 
instellingen voor volwasseneneducatie zich echter moeten richten op het verbeteren van de 
kwaliteit van de opzet van het online onderwijs, het verbeteren van de kwaliteit van de levering van het 
onderwijs en het garanderen dat lerenden de gewenste leerresultaten behalen via het online onderwijs. 
Voor de levering van online onderwijs moeten instellingen en personeel niet alleen beschikken over 
digitale competenties, maar moeten ze ook – meer nog zelfs – beschikken over sterke begeleidings- en 
beoordelings vaardigheden en het vermogen om flexibel te zijn en zich aan te passen aan veranderende 
omstandigheden. Het kader hieronder schetst voorbeelden uit diverse landen van uitdagingen met 
betrekking tot de vaardigheden van opleiders en professionals. 
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KADER 8 UITDAGINGEN TEN AANZIEN VAN VAARDIGHEDEN VAN OPLEIDERS EN PROFESSIONALS

In Frankrijk houden de uitdagingen hoofdzakelijk verband met opleiders, aangezien sommige 
van hen nog nooit online onderwijs hebben verzorgd. Hiertoe zijn online scholingsprogramma’s 
ontwikkeld en gegeven. 

In Estland is er een sterke variatie in het niveau van de vaardigheden van opleiders en lerenden  
in het gebruik van digitale omgevingen. Hierdoor wordt de kwaliteit van de scholing sterk 
beïnvloed (afhankelijk van het gekozen platform en het vermogen van opleiders en lerenden om 
dat te gebruiken). 

In Duitsland zijn docenten en begeleiders onvoldoende gekwalificeerd op het gebied van online 
begeleiding en hebben ze geen ervaring in het onderhouden van contact met lerenden, terwijl 
fysieke leeromgevingen (zoals leercafés) gesloten zijn. 

In Slovenië hebben professionals gedurende de COVID-19-crisis gepoogd participanten te 
motiveren om hun leerproces voort te zetten. Dit was een uitdaging voor de professionals, van 
wie de persoonlijke flexibiliteit en kennis op de proef zijn gesteld, maar de meesten waren succes-
vol. Onderwijsinstellingen hadden ook moeite om te zorgen dat hun organisatie online bleef 
functioneren. Hiertoe werden regelmatig online teambijeenkomsten georganiseerd, hoofdzakelijk 
via videoconferentiesystemen (wat ertoe leidde dat er binnen één instelling meerdere systemen 
werden gebruikt). Voor ondersteuning bij het printen, mailen of andere administratieve taken 
hadden ze individuele toegang tot het pand of hoofdkantoor. 

In Italië heeft de COVID-19-crisis duidelijk gemaakt dat er zwaar moet worden geïnvesteerd in de 
(digitale) vaardigheden van docenten en het organiseren van bijscholing over specifieke les methodes 
en de manier waarop het aanpassen van lesmateriaal kan worden gepland en uitgevoerd. 

In Spanje moeten de opleidingsplannen voor professionals op het gebied van volwassenen-
educatie worden versterkt zodat ze op korte termijn kunnen overschakelen van face-to-face 
onderwijs naar afstandsonderwijs. Daarnaast heeft de COVID-19-crisis duidelijk gemaakt dat de 
ontwikkeling van digitale vaardigheden in de gehele samenleving moet worden opgevoerd, via 
programma’s voor levenslang leren en opleiding voor werkgelegenheid, en door op meerdere 
niveaus in de Spaanse samenleving een kenniscultuur te bevorderen.

Landen gaven ook aan dat instellingen voor volwasseneneducatie en volwassenenopleiders moeite hadden 
om de infrastructuur en apparatuur te realiseren die nodig was om het leren online te organiseren. Veel 
instellingen voor volwasseneneducatie waren er niet op voorbereid om het leeraanbod volledig online aan 
te bieden. Ze stonden daarbij voor uitdagingen wat betreft: 
• het garanderen van de beschikbaarheid van computers en opnameapparatuur in de instelling en 

thuis voor volwassenenopleiders; 
• het bieden van betrouwbare servers en voldoende servercapaciteit; 
• het bieden van toegang tot leersoftware en leerplatformen. 
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Ook het garanderen adequate arbeidsomstandigheden (werkplek, werktijden) van volwassenenopleiders 
vereist aandacht. Het kader hieronder schetst voorbeelden van uitdagingen in de landen. 

KADER 9 UITDAGINGEN TEN AANZIEN VAN INFRASTRUCTUUR EN APPARATUUR

In Noorwegen zijn er in sommige centra voor volwasseneneducatie uitdagingen wat betreft voor-
zieningen (een tekort aan computers, tablets en smartphones). 
In Slovenië ontbreekt de benodigde infrastructuur voor sommige instellingen en volwassenenopleiders. 
In Spanje moeten onderwijsdiensten de beschikbaarheid van digitale apparatuur in centra voor 
volwasseneneducatie bevorderen, evenals de implementatie van platformen voor online onderwijs. 
Essentieel hierbij is dat er verbonden worden aangegaan om de meest kwetsbare lerenden te 
voorzien van deze hulpmiddelen.

Een laatste belangrijk aandachtspunt dat tijdens de COVID-19-crisis naar voren komt voor de sector van de 
volwasseneneducatie is of er financiering beschikbaar is en zal blijven voor instellingen voor volwassenen-
educatie. Dit geldt met name voor volwasseneneducatie die wordt gefinancierd op basis van de vraag ernaar, 
bijvoorbeeld op basis van facturen aan volwassen lerenden of bedrijven. Instellingen voor volwassenen-
educatie en volwassenenopleiders maken bovendien extra kosten om de ICT-infrastructuur op te zetten 
die nodig is om scholingen online aan te bieden, terwijl ze hier niet noodzakelijkerwijs compensatie voor 
ontvangen. Een specifieke groep die zwaar wordt getroffen door de crisis is die van de freelanceopleiders, 
wier inkomsten sterk zijn gedaald in deze tijd. Tot slot kunnen er financieringsuitdagingen ontstaan in 
relatie tot door het ESF gefinancierde projecten, die vertragingen kunnen oplopen als gevolg van de crisis. 
Het kader hieronder schetst voorbeelden van uitdagingen in de geraadpleegde landen. 

KADER 10 UITDAGINGEN TEN AANZIEN VAN FINANCIËLE MIDDELEN

In Nederland hebben aanbieders van lessen in basisvaardigheden die worden gefinancierd 
door gemeenten bijvoorbeeld moeite om de afspraken in hun aanbestedings- of subsidie-
overeenkomsten met gemeenten (ten aanzien van het aangegeven aantal fysieke lessen) na te 
komen. Dit is deels ten gevolge van de verplichte sluiting van hun vestiging. De Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft gemeenten opgeroepen de aanbieders met wie ze een 
contract hebben te blijven betalen.39  

In Estland is er bezorgdheid dat instellingen extra kosten zullen moeten maken voor het gebruik 
van gelicentieerde software, grotere schermen in verband met de langere werkdagen online, 
internet oplossingen etc. 

In Frankrijk zijn er nog ongebruikte middelen en moesten opleidingsinstellingen bewust worden 
gemaakt van bestaande steun- en financieringsmogelijkheden om financieringsuitdagingen het 
hoofd te bieden. 

39. Zie: https://vng.nl/sites/default/files/2020-03/20200318_ledenbrief_gevolgen-uitbraak-coronavirus-voor-gemeenten-en-vng.pdf  

https://vng.nl/sites/default/files/2020-03/20200318_ledenbrief_gevolgen-uitbraak-coronavirus-voor-gemeenten-en-vng.pdf
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In Zwitserland leidt de opschorting van onderwijs- en opleidingsactiviteiten tot grote verliezen 
voor instellingen en freelancers in de sector. Dit effect wordt nog verder versterkt door het feit 
dat bedrijven hun budget voor volwasseneneducatie verlagen, waardoor veel volwassen lerenden 
mogelijk moeite zullen hebben om scholingen te bekostigen. Dit kan negatieve gevolgen hebben 
voor de vraag op middellange en lange termijn.

In Slovenië is de sector van de volwasseneneducatie sterk afhankelijk van freelanceopleiders, wier 
situatie moeilijker is dan ooit gezien het feit dat zij geen inkomen hebben als er geen onderwijs 
wordt gegeven. De overheid zal een deel van hun kosten en belastingen terugbetalen. 

3.2.3. Volwassen lerenden hebben onvoldoende apparatuur, tijd en capaciteiten: kwetsbare groepen 
worden onevenredig zwaar getroffen 
De COVID-19-crisis treft niet alleen de sector van de volwasseneneducatie in het algemeen, maar ook en 
vooral de volwassen lerenden zelf. Een algemene uitdaging waar veel landen mee worden geconfronteerd, 
is het gebrek aan apparatuur, tijd om te leren en digitale capaciteiten van de lerenden. Volwassen 
lerenden hebben vaak geen apparaten waarmee ze toegang kunnen krijgen tot online leeromgevingen 
of moeten deze apparaten delen met andere leden van hun huishouden. Dit heeft een negatieve invloed 
op hun mogelijkheden om te leren. Daarnaast is het voor volwassen lerenden moeilijk om het leren te 
combineren met hun werk en zorgverantwoordelijkheden. Veel volwassenen kregen naast hun normale 
dagelijkse taken bijvoorbeeld te maken met de plotselinge overgang naar thuisonderwijs voor hun kinderen. 
Tot slot ontbreekt het volwassen lerenden mogelijk niet alleen aan de digitale vaardigheden die nodig zijn 
om gebruik te maken van digitale leeromgevingen, maar ook en vooral aan het vermogen om zelfsturend 
te leren en zichzelf te motiveren om te leren (zoals gemeld voor Ierland). Het kader hieronder schetst 
voorbeelden van uitdagingen ten aanzien van het gebrek aan apparatuur en vaardigheden voor online en 
zelfgestuurd leren, zoals vastgesteld in de geraadpleegde landen. 

KADER 11 UITDAGINGEN TEN AANZIEN VAN HET GEBREK AAN APPARATUUR EN VAARDIGHEDEN VOOR ONLINE 

EN ZELFGESTUURD LEREN

In Oostenrijk is het tijdens de COVID-19-crisis moeilijker om mensen te bereiken die niet kunnen 
telewerken omdat ze niet over de benodigde digitale vaardigheden en technische apparatuur 
beschikken. 

In Bulgarije werken en studeren hele gezinnen thuis zonder dat ze over de benodigde apparatuur 
beschikken. Een andere uitdaging voor lerenden die werd vastgesteld, was een gebrek aan 
voldoende technische ondersteuning en voldoende tijd om computers en andere apparaten te 
gebruiken. 

In Frankrijk hebben niet alle lerenden een computer of tablet, maar de meeste hebben wel een 
telefoon waarop ze te bereiken zijn. Sommige lerenden hebben nog nooit een computer gebruikt 
in het kader van onderwijs en bovendien is het vermoeiend en vraagt het veel concentratie, wat 
bijzonder lastig kan zijn voor volwassen lerenden, zeker voor personen in een achterstands- of 
kwetsbare positie. 
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In Ierland is er mogelijk een gebrek aan voldoende studieruimte voor lerenden. 

In Duitsland beschikken deelnemers niet over de benodigde technische apparatuur. Ze hebben 
soms wel een smartphone, maar meestal geen laptop, printer etc. 

In Portugal zijn de belangrijkste uitdagingen gerelateerd aan laaggeletterde volwassenen en 
volwassenen die geen toegang hebben tot internet of apparatuur (computer of tablet). Hoewel er 
maatregelen zijn genomen om de volwasseneneducatie in stand te houden, is het aantal volwas-
senen dat toegang heeft tot onderwijs als gevolg hiervan sterk gedaald. Een gebrek aan motivatie, 
dat verband houdt met angst en onrust, heeft hier ook toe bijgedragen. De leer behoeften omvatten 
op dit moment gezondheidsvaardigheden en nieuwe vormen van werk en sociaal leven. 

In Italië beschikken niet alle lerenden over de apparaten die nodig zijn om deel te nemen aan 
afstandsonderwijs. Sommige centra voor volwasseneneducatie (CPIA’s) hebben tablets en 
notebooks uitgedeeld, maar het aantal beschikbare apparaten is aanzienlijk lager dan de vraag 
ernaar. 

In Denemarken leverde de overstap naar online onderwijs een aantal uitdagingen op, aangezien 
sommige lerenden niet over de benodigde IT-vaardigheden en/of apparatuur beschikken en 
leerkrachten noch lerenden ervaring hebben met online onderwijs. Zonder de fysieke aanwezigheid 
van leerkrachten en lerenden is het moeilijker om lerenden met bijzondere behoeften te 
ondersteunen en bereiken. 

In Spanje moet nog steeds worden gewerkt aan het vergroten van de basisvaardigheden van 
volwassen lerenden en in het bijzonder hun digitale vaardigheden, zodat lerenden digitale hulpmiddelen 
kunnen gebruiken en online onderwijs kunnen volgen. Desondanks is het aantal lerenden dat deelneemt 
aan afstands onderwijs en online leren toegenomen, waaruit blijkt dat deze transitie langzaam maar 
gestaag plaats vindt. Hoewel de transitie voor centra voor volwasseneneducatie die afhankelijk zijn van 
overheids instanties niet altijd even gemakkelijk verliep, droeg dit proces eraan bij dat een groot aantal 
volwassen lerenden reeds voor de COVID-19-crisis gebruik maakte van afstandsonderwijs en online 
omgevingen, en veel anderen, die voor de COVID-19-crisis face-to-face onderwijs volgden, tijdens de 
crisis alsnog de overstap konden maken naar online onderwijs. 

In Slovenië vormde het ontbreken van de benodigde infrastructuur (computers, laptops, 
internettoegang etc.) een belemmering voor het voortzetten van de volwasseneneducatie tijdens 
de crisis, met name voor lerenden uit kwetsbare doelgroepen. 

In Zwitserland is de toegang tot online leren voor sommige lerenden beperkt. Veel migranten 
hebben bijvoorbeeld geen toegang tot een computer en ondervinden moeilijkheden om via een 
smartphone toegang te krijgen tot een scholing. 

In België (BE-FR) beschikken niet alle lerenden (met name laaggeschoolde lerenden) over de 
benodigde technische apparatuur (computers, internettoegang), en als ze hier wel over beschikken, 
wordt binnen huishoudens vaak prioriteit gegeven aan het afstandsonderwijs voor de kinderen.
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Bijna alle volwassen lerenden worden geconfronteerd met uitdagingen wat betreft apparatuur, tijd en 
vaardigheden om deel te nemen aan online leren. Voor de meeste lerenden ging het vooral om tijdelijke 
uitdagingen die werden ervaren bij het begin van de crisis en die verdwenen nadat lerenden zich hadden 
aangepast aan het ‘nieuwe normaal’ en weer enige vorm van onderwijs konden volgen. Dit geldt echter 
niet voor volwassen lerenden die zich al in een kwetsbare positie bevonden bij het begin van de COVID-
19-crisis. Een belangrijke uitdaging voor de sector van de volwasseneneducatie is het feit dat volwassen 
lerenden, en laaggeschoolde volwassen lerenden in het bijzonder, afkomstig zijn uit uiteenlopende sociale 
en economische groepen die toch al zwaarder getroffen worden door de COVID-19-crisis, zoals ouderen, 
gevangenen, volwassenen met beperkte digitale vaardigheden, werkloze volwassenen en volwassenen 
met beperkingen, gezondheidsproblemen en/of angsten. De COVID-19-crisis zet mensen en bedrijven 
in de ‘wachtstand’ (zoals aangegeven in Bulgarije), waardoor het risico op sociale isolatie toeneemt, 
met name voor deze meer kwetsbare groepen. De sector van de volwasseneneducatie moet hen 
kunnen bereiken en kunnen reageren op hun uiteenlopende behoeften en vaardigheidsniveaus om 
de algemene doelstelling te bereiken, namelijk de bij- en omscholing ondersteunen van mensen in een 
achterstandssituatie voor een betere toekomst. Het kader hieronder schetst voorbeelden van uitdagingen 
ten aanzien van specifieke kwetsbare groepen in de landen. 

KADER 12 UITDAGINGEN TEN AANZIEN VAN SPECIFIEKE KWETSBARE GROEPEN

Een uitdaging in Estland houdt verband met het feit dat laaggeschoolde en oudere volwassenen 
niet over de benodigde vaardigheden of technische middelen beschikken om het leren voort te 
zetten. 

In Malta zijn instellingen voor volwasseneneducatie zich ervan bewust dat met het afstands-
onderwijs tijdens de COVID-19-crisis slechts bepaalde mensen werden bereikt en dat kwetsbare 
groepen moeilijker te bereiken waren. Individuen die onvoldoende digitale vaardigheden hadden, 
beperkt toegang hadden tot de juiste apparaten, een onvoldoende krachtige internetverbinding 
hadden of die vanwege de thuissituatie niet aan thuisonderwijs konden deelnemen, werden het 
zwaarst getroffen. 

In Luxemburg waren met name pas aangekomen vluchtelingen (uit diverse landen) door de crisis 
niet in staat om te blijven leren vanwege hun specifieke huisvestingssituatie in de vluchtelingen-
kampen (bijv. geen rustige leerruimten, geen kinderopvang, in sommige gevallen geen wifi, smart-
phones of andere apparaten en/of een gebrek aan kennis over het gebruik ervan). De verschuiving 
naar afstands onderwijs heeft er dan ook toe geleid dat kwetsbare groepen minder worden gesteund 
omdat (1) sommige lerenden hierdoor minder makkelijk een-op-een kunnen communiceren met 
docenten of opleiders (als gevolg van taalbarrières), (2) afstandsonderwijs een hogere mate van 
zelfsturing vergt, waardoor met name analfabeten en ouderen een uitsluitings risico lopen, en (3) 
de sociale afstand tussen de docent of adviseur en de lerenden hierdoor groter wordt, met een 
gebrek aan (wederzijds) vertrouwen tot gevolg. In het algemeen wordt het investeren in digitale 
geletterdheid en de integratie ervan in allerlei opleidingen van cruciaal belang geacht voor de 
volwasseneneducatie in de toekomst. 
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In Slovenië verliep de overgang van traditioneel onderwijs naar afstandsonderwijs met name moeilijk 
voor bepaalde kwetsbare groepen volwassenen, waaronder laaggeschoolde volwassenen, volwassenen 
met een lage sociale status, sociaal geïsoleerde volwassenen, ouderen en Roma. Sommige kwetsbare 
volwassenen gebruiken wel digitale apparaten, maar in de meeste gevallen niet om te leren (bijv. laag-
geschoolde oudere werknemers die nog minimaal vijf tot tien jaar moeten blijven werken), waardoor 
ze minder snel beseffen dat een telefoon kan dienen als leerhulpmiddel. Sommige groepen ouderen 
gebruiken in het geheel geen digitale apparaten. Dit vormt een grote belemmering in de transitie naar 
afstandsonderwijs, waardoor deze volwassenen minder gemotiveerd zijn, wat ook een rol speelt. 

In Nederland levert COVID-19 problemen op voor lerenden met beperkte basisvaardigheden. 
In het algemeen weten ze niet altijd wat de nationale maatregelen rondom COVID-19 zijn en 
waarom die worden getroffen. Het kan bijzonder moeilijk zijn om hen te betrekken in en motiveren 
via online leren, met name als ze slechts beperkte digitale vaardigheden hebben. 

In Noorwegen is er ondanks de overheidsregelingen om de meest urgente uitdagingen als gevolg 
van de COVID-19-crisis te beperken een lage opkomst bij scholingen voor mensen die werkzaam 
zijn in de gezondheidssector (zoals artsen en verpleegkundigen), omdat deze mensen op dit 
moment geen tijd hebben voor bijscholing.

3.3. Reacties van de sector op de COVID-19-situatie 
In de meeste landen zijn responsmaatregelen en steunpakketten geïntroduceerd om de economie en 
de samenleving te ondersteunen tijdens de crisis. Vaak zijn deze steunpakketten gekoppeld aan andere 
hervormingsprioriteiten, zoals vergroening. Economische sectoren ontvangen bijvoorbeeld steun als ze ook 
een vergroeningsbeleid ontwikkelen. 

Miljoenen volwassen lerenden in Europa moeten gedwongen afstandsonderwijs volgen. Een groot deel 
van de beroepsbevolking moet verplicht telewerken en miljoenen volwassenen zijn werkloos of hebben 
onvoldoende werk, terwijl ze weinig mogelijkheden hebben om deel te nemen aan enige vorm van onderwijs 
om zich bij of om te scholen. Overheden en openbare autoriteiten hebben samen met instellingen voor 
volwasseneneducatie ingespeeld op de crisis en plannen uitgewerkt om de volwasseneneducatie voort 
te zetten. Een snelle, flexibele en passende beleidsreactie op de situatie heeft een grote invloed op 
het herstel van landen en op hun veerkracht bij onvoorspelbare situaties in de toekomst. In dit gedeelte 
worden de vier belangrijkste reactiepatronen beschreven die kunnen worden onderscheiden. 

3.3.1. De sector en volwassen lerenden financieel ondersteunen 
Instellingen voor volwasseneneducatie en volwassenenopleiders – en met name freelancers – hebben 
hun inkomsten ongekend hard zien dalen als gevolg van de COVID-19-beperkingen. Door baanverlies 
of werktijdverkorting hebben ook volwassen lerenden financiële moeilijkheden. In sommige landen zijn 
financiële regelingen getroffen om de sector van de volwasseneneducatie te steunen. De maatregelen 
variëren en omvatten: 
• gratis online scholingen; 
• online platformen die meer overheidssteun krijgen; 
• het niet in rekening brengen van dataverbruik ten behoeve van onderwijsdoeleinden; 
• het verhogen van het totale budget voor werkgerelateerde volwasseneneducatie in 2020 en 

volgende jaren (zoals in Zweden). 
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Het kader hieronder schetst voorbeelden van reacties ten aanzien van de financiële uitdagingen waar de 
sector van de volwasseneneducatie als gevolg van COVID-19 mee wordt geconfronteerd. 

KADER 13 REACTIES TEN AANZIEN VAN DE FINANCIËLE UITDAGINGEN

In Ierland is SOLAS, de autoriteit voor voortgezet onderwijs en voortgezette opleiding, betrokken 
bij multi-stakeholderwerkgroepen die zijn opgericht om de reactie op COVID-19 te coördineren 
en hierover te communiceren. De continuïteit van voortgezet onderwijs en voortgezette 
opleiding (via onderwijs- en opleidingscommissies) wordt waar mogelijk gewaarborgd en SOLAS 
houdt zich bezig met het identificeren van en communiceren met de betrokkenen. Daarnaast 
werkt de autoriteit aan opties om de continuïteit van leren te waarborgen en waar nodig 
beoordelingsmethoden te wijzigen en aan te passen. Ondanks de uitdagingen zijn er goede 
praktijken ten aanzien van: 

• het bieden van steun aan lerenden en personeel dat de overstap maakt naar 
afstandsonderwijs en telewerken; 

• het bieden van online hulpbronnen en scholingen voor personeel; 
• het bieden van online professionele ontwikkeling voor personeel; 
• het steunen van intercollegiale communicatie; 
• het ontwikkelen van online scholingen voor bedrijven over telewerken en de preventie en 

bestrijding van infecties; 
• het tijdelijk gratis beschikbaar stellen van online scholingen (eCollege).40  

In Denemarken biedt de overheid verschillende financiële steunregelingen voor bedrijven en werk-
gevers, waarmee een groot deel van de verliezen als gevolg van de lockdown wordt gecom penseerd. 
Werkgevers worden gestimuleerd om de tijd te gebruiken om hun werknemers bij te scholen in 
plaats van hen te ontslaan, waarbij alle kosten hiervan op aanvraag kunnen worden gedekt. 

In Duitsland heeft het federale ministerie van Onderwijs en Onderzoek (BMBF) de financiering 
verhoogd voor zijn online leerportaal dat sinds 2014 in ontwikkeling is41. Doel is om in te spelen 
op de groeiende vraag naar online scholing en meer online begeleiding te bieden voor lerenden via 
het portaal. 

In Hongarije hebben aanbieders van mobiel internet toegezegd om data die wordt verbruikt tijdens 
het gebruik van onderwijsportalen niet mee te tellen en hier geen kosten voor in rekening te brengen. 

In Malta hebben de Malta Enterprise Corporation42 en de Malta Council for Science and 
Technology gezamenlijk een fonds voor onderzoek en ontwikkeling op het gebied van 
COVID-19 ter waarde van EUR 5,3 miljoen opgericht om openbare universiteiten en particuliere 
instellingen te helpen. Dit was gebaseerd op het initiatief en de steun van het Maltese ministerie 
van Economische Zaken, Investeringen en Kleine Bedrijven en het ministerie van Financiën en 

40. Zie: http://www.ecollege.ie/      
41. www.vhs-lernportal.de
42. https://covid19.maltaenterprise.com/covid-19-rd-fund/  

http://www.ecollege.ie/
www.vhs-lernportal.de
https://covid19.maltaenterprise.com/covid-19-rd-fund/
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Financiële Diensten. De toerismedienst van Malta investeerde bovendien EUR 5 miljoen in de 
toeristische sector, waarmee online onderwijs werd gefinancierd om mensen die in de toeristische 
sector en de horeca werken bij te scholen. Doel van deze investering in menselijke hulpbronnen is 
de sector voor te bereiden op de situatie na de COVID-19-crisis. 

In Letland heeft het comité voor de werkgelegenheid (dat drie ministeries vertegenwoordigt: 
Economische Zaken, Werkgelegenheid en Onderwijs) een werkgroep voor noodsituaties 
opgericht, die een gemeenschappelijk plan van maatregelen ontwikkelde om tijdens en na de 
COVID-19-crisis volwasseneneducatie aan te bieden door middel van afstandsonderwijs. Hierbij 
werd gekeken naar alle mogelijkheden voor afstandsonderwijs die worden aangeboden door het 
ministerie van Onderwijs en Wetenschap en alle mogelijkheden die worden gefinancierd door 
het ESF. Daarnaast is een oproep in gang gezet voor ESF-projecten die afstandsonderwijs 
voor volwassen werknemers aanbieden tijdens de COVID-19-situatie. Instellingen voor 
volwasseneneducatie hebben een aanvraag ingediend voor het aanbieden van interne opleidingen 
en delen van kwalificaties – modules of groepen modules – van modulaire voortgezette 
beroepsopleidingen om korte opleidingen voor volwassenen aan te bieden via afstandsonderwijs. 
Er zijn 28 aanvragen ingediend voor 391 opleidingen via afstandsonderwijs en er zijn plannen om 
deze korte opleidingen via afstandsonderwijs vanaf eind juli te gaan aanbieden. Deze ervaring zal 
worden gebruikt om afstandsonderwijs in te voeren in de volwasseneneducatie na COVID-19, om 
ICT-vaardigheden en het gebruik van ICT-hulpmiddelen in de volwasseneneducatie te bevorderen 
en om de sector beter in staat te stellen om te reageren in noodsituaties. 

In Nederland wordt op 1 mei 2020 de aanvraagperiode geopend voor de subsidie Tel mee met 
Taal, die werkgevers kunnen aanvragen en waarvoor dit jaar EUR 2,9 miljoen beschikbaar is. 
Mogelijk volgt een tweede ronde in september als slechts een beperkt aantal organisaties een 
aanvraag indient als gevolg van de COVID-19-crisis43. 

In Frankrijk hielp het ministerie van Arbeid particuliere onderwijsaanbieders die uitkeringen voor 
gedeeltelijke werkloosheid konden ontvangen voor hun werknemers. In een toegankelijke database 
(‘Carif OREF’) kunnen onderwijsaanbieders informatie vinden over onderwijsmiddelen. Tot slot bieden 
veel onderwijsproducenten hun producten tijdens de crisis gratis aan voor een tot drie maanden. 

De Zwitserse overheid steunde instellingen voor volwasseneneducatie die hun inkomsten zagen 
dalen door het verschaffen van liquiditeit via een renteloos krediet en door de subsidiecriteria 
voor uitkeringen bij gedeeltelijke werkloosheid te verruimen. Deze maatregelen bieden steun 
aan instellingen en de economie in het algemeen tijdens de crisis. Ze lossen echter niet alle 
problemen op en de tekorten lopen nog steeds te hoog op. De overkoepelende organisatie 
voor volwasseneneducatie en het kwalificatieorgaan voor opleiders (SVEB) heeft de overheid 
daarom opgeroepen om te reageren met a) een noodsteunprogramma om de dalende vraag 
naar volwasseneneducatie te kenteren en b) een programma om de digitalisering van de sector 
te ondersteunen. De overheid heeft de aanvraag in behandeling genomen. Het SVEB heeft een 
document met veel gestelde vragen opgesteld voor instellingen en organiseert spoedcursussen 
over digitaal leren voor opleiders. In het licht van een mogelijke heropening van scholen en 
opleidingscentra worden er veiligheidsconcepten ontwikkeld. 

43. Zie: http://www.telmeemettaal.nl/subsidie/werkgevers/

http://www.telmeemettaal.nl/subsidie/werkgevers/
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Daarnaast zijn er beleidsinitiatieven om de onderwijssector als geheel te ondersteunen, wat ook de 
sector van de volwasseneneducatie ten goede komt. In Denemarken is een tijdelijke COVID-19-wet 
ten uitvoer gelegd die onderwijsinstellingen ruimere flexibiliteit biedt wat betreft het aantal lessen, 
deelnemersregistratie en alternatieve soorten onderwijs (bijv. werken met casussen, filmfragmenten, 
korte opdrachten die thuis worden uitgevoerd etc.). Daarnaast zijn instellingen voor volwasseneneducatie 
verplicht om lerenden die over onvoldoende basisvaardigheden beschikken zoveel mogelijk de nodige 
steun te bieden (tekst voorlezen, helpen met spelling, IT-ondersteuning etc.). Het is nog te vroeg om na te 
gaan hoe goed de kwaliteit van het onderwijs is en in hoeverre lerenden tevreden zijn met het onderwijs 
dat ze krijgen. Later dit jaar zal echter een evaluatie worden uitgevoerd. 
De Noorse overheid heeft verschillende initiatieven gelanceerd onder de noemer ‘Krisepakker’ (crisis-
pakketten) om de uitdagingen en gevolgen van COVID-19 in de samenleving aan te pakken. Een belangrijk 
onderdeel hiervan is het ‘Kompetansepakken’ (competentiepakket). Dit pakket omvat NOK 260 miljoen 
(EUR 23,9 miljoen) aan extra middelen ten behoeve van het bijscholen van mensen die als gevolg van 
de crisis hun baan hebben verloren of tijdelijk zijn ontslagen (zie kader hieronder). Daarnaast is de wet- 
en regelgeving inzake werkloosheidsuitkeringen, zowel bij gewone werkloosheid als bij tijdelijk ontslag, 
aangepast om het mogelijk te maken om te studeren met behoud van de uitkering. Aanvragers kunnen 
deze uitkering alleen krijgen als ze niet in aanmerking komen voor een toelage/lening van het Nationaal 
Studieleningenfonds van Noorwegen in de periode waarin ze zijn ontslagen. Dit is een tijdelijke oplossing 
die van kracht is van 20 april tot 31 augustus 2020. Daarnaast kunnen lerenden die kunnen aantonen 
dat ze minder inkomsten hadden als gevolg van de COVID-19-crisis een extra lening van maximaal NOK 
26.000 (EUR 2.400) aanvragen, waarvan NOK 8.000 (EUR 740) op een later moment kan worden omgezet 
in een gift Deze regeling moet nog worden vastgesteld door het ministerie van Onderwijs en Onderzoek en 
is nog niet ten uitvoer gelegd. 

KADER 14 HET NOORSE KOMPETANSEPAKKEN (COMPETENTIESPAKKET)

Het Kompetansepakken bestaat uit vier hoofdelementen: 
• NOK 120 miljoen (EUR 11 miljoen) is toegewezen aan de verdere ontwikkeling van sectorale 

programma’s (Bransjeprogrammet); 
• NOK 100 miljoen (EUR 9,2 miljoen) is toegewezen aan gedigitaliseerd onderwijs. 

Onderwijsinstellingen kunnen financiële steun aanvragen om digitale scholingen te ontwikkelen 
voor (tijdelijk) werkloze volwassenen. 

• NOK 20 miljoen (EUR 1,8 miljoen) is toegewezen aan universiteiten en hogescholen om hun 
capaciteit te vergroten zodat meer lerenden zich kunnen inschrijven. 

• NOK 20 miljoen (EUR 1,8 miljoen) is toegewezen aan beroepsonderwijs en -opleiding 
voor ongeschoolde werknemers via een programma voor volwassenen (Fagopplæring i 
Kompetansepluss arbeid). Via dit programma worden werknemers ondersteund bij het 
afronden van een formele beroepsopleiding. 

In Frankrijk hebben de overheid en bedrijven werknemers met werktijdverkorting de mogelijkheid 
geboden om een scholing te volgen tijdens de COVID-19-situatie. Er is EUR 500 miljoen beschikbaar 
gesteld uit het speciale fonds voor werktijdverkorting om de scholingskosten van deze werknemers te 
dekken. In geval van gedeeltelijk of totaal verlies van activiteiten gedurende een langere periode kunnen 
bedrijven een scholingsregeling aanvragen in plaats van de deeltijdactiviteitregeling om te investeren 
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in de vaardigheden van hun werknemers om hen voor te bereiden op transformaties als gevolg van 
economische en technologische veranderingen en op nieuwe werkzaamheden. De scholingssystemen die 
onder werktijd kunnen worden ingezet, omvatten het plan voor de ontwikkeling van vaardigheden en de 
persoonlijke scholingsrekening (CPF). Op 15 juni 2020 hadden 12.019 bedrijven scholingsovereenkomsten 
gesloten voor het opleiden van 70.245 werknemers voor een totaalbedrag van ruim 52 miljoen EUR. 
Een voorbeeld van een snel herscholingsinitiatief is het Zweedse initiatief betreffende de verschuiving van 
vaardigheden (Beredskapslyftet), dat tot doel heeft om beschikbare menselijke hulpbronnen te mobiliseren 
om Zweedse zorgverleners te ondersteunen bij het bestrijden van de COVID-19-uitbraak.44 Het begon als 
een versnelde opleiding voor ontslagen cabinepersoneel van SAS, maar werd al snel ook ingezet bij andere 
bedrijven. De opleiding duurt drie dagen en omvat digitaal onderwijs en een praktijkstage. Na afronding 
van de opleiding ontvangen de deelnemers een certificaat. Het initiatief wordt financieel ondersteund door 
de Marianne and Marcus Wallenberg Foundation. 

3.3.2. Het gebrek aan apparatuur oplossen voor methoden te combineren 
De hierboven beschreven financieringsoplossingen zijn deels gebruikt om een oplossing te bieden voor 
de uitdagingen ten aanzien van het organiseren van online onderwijs en ten aanzien van apparatuur 
en infrastructuur waar onderwijsinstellingen mee worden geconfronteerd. Het gebrek aan apparatuur en 
infrastructuur aan de kant van volwassen lerenden wordt door instellingen voor volwasseneneducatie en 
volwassenenopleiders opgelost door middel van kortetermijnoplossingen, waaronder het combineren 
van verschillende media, zoals telefoon, post, e-mail en zelfs tv, om lerenden te bereiken (zie kader 
hieronder).

KADER 15 OPLOSSINGEN VOOR HET GEBREK AAN APPARATUUR

In Italië zijn verreweg de meeste docenten in het gevangenisonderwijs overgestapt op video-
opnames of hebben ze televisiezenders expliciet de opdracht gegeven om lessen uit te zenden45. 

In Duitsland sturen begeleiders de opdrachten per post en krijgen ze de resultaten terug via een 
foto met een smartphone of is er telefonisch contact met de lerende om de afgedrukte tekst te 
bespreken en opdrachten door te geven. 

In Spanje hebben verschillende organen van de centrale en regionale onderwijsbesturen, in het 
bijzonder het ministerie van Onderwijs en Beroepsopleiding (MEVET), instructies gegeven voor 
een georganiseerde pedagogische reactie om de continuïteit van het onderwijs waar mogelijk te 
waarborgen via afstandsonderwijs en online leren. Alle volwassen lerenden kunnen gebruikmaken 
van beschikbare hulpbronnen en educatieve programma’s die op televisie worden uitgezonden. 
Er zijn ook samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met Spaanse televisiezenders, waarbij het 
educatieve programma ‘Aprendemos juntos’ (wij leren samen) een goed voorbeeld is. 

Deze kortetermijnoplossingen zijn effectief, aangezien uitdagingen hiermee snel het hoofd zijn geboden. 
Op de lange termijn zijn het mogelijk echter geen geschikte scholingsinstrumenten. 

44. https://www.beredskapslyftet.se/english   
45. Zie bijvoorbeeld: https://www.epea.org/bologna-italy-use-of-local-tv-in-prison-education/

https://www.beredskapslyftet.se/english
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3.3.3. Informatie verstrekken en het scholingsaanbod voor volwassenen transparanter maken 

Het is belangrijk om feitelijke informatie en instructies te geven over hoe om te gaan met de COVID-19-
situatie, zeker als het gaat om het bereiken van mensen met beperkte basisvaardigheden. Daarom vormt 
het bieden van informatie over het scholingsaanbod voor volwassenen en het transparanter maken van 
het scholingsaanbod in het land een belangrijk onderdeel van de reactie van landen op de gevolgen van 
COVID-19 voor de onderwijssector. Het kader hieronder schetst enkele voorbeelden. 

KADER 16 INFORMATIE BIEDEN OVER HET BESCHIKBARE SCHOLINGSAANBOD

In Duitsland biedt het federale ministerie van Onderwijs en onderzoek een homepage voor 
mensen met weinig kennis over COVID-19, met informatie in ‘eenvoudig Duits’46 over: wijzigingen 
in het beleid, gevolgen met betrekking tot werk, informatie voor gezinnen en beschikbare leer-
mogelijkheden. 

In Estland is als een gezamenlijk initiatief van de publieke, private en derde sector een speciale 
webpagina opgezet met het complete landelijke scholingsaanbod. Op deze pagina hebben onderwijs-
aanbieders honderden verschillende soorten online scholingen gepubliceerd. Daarnaast zijn 
verschillende Facebook-groepen opgericht om steun te bieden aan wie dat nodig heeft. Een goed 
voorbeeld is de groep ‘Slimme hulp voor de ouderen’, die tot doel heeft om een virtuele community 
te creëren om de digitale vaardigheden van ouderen te ondersteunen. 

In Nederland heeft de Stichting Lezen en Schrijven een informatiepakket over COVID-19 
gepubliceerd waarin in het kort informatie wordt gegeven over het virus en de maatregelen, zowel 
in tekst als in animaties.47  

3.3.4. Volwassenenopleiders en instellingen voor volwasseneneducatie ondersteunen door hulp, 
lesmaterialen en online scholing voor opleiders beschikbaar te maken 
Alle instellingen voor volwasseneneducatie en volwassenenopleiders werden geconfronteerd met een 
plotse lockdown en moesten het onderwijs online organiseren. Instellingen hebben een aanzienlijke 
inspanning geleverd om dit te realiseren en overheden hebben steun geboden om het onderwijs online te 
organiseren. Dit werd gedaan door: 
• toegang te bieden tot online lesmaterialen; 
• online leerplatformen beschikbaar te stellen; 
• richtlijnen te verstrekken over het online organiseren van onderwijs; 
• didactische instructies te geven over het gebruik van online leermiddelen; en bovenal 
• volwassenenopleiders kansen te bieden voor capaciteitsopbouw zodat ze de vaardigheden hebben 

om in een online omgeving te werken. Hiertoe werd ook EPALE gebruikt. 
Het kader op de volgende pagina schetst enkele voorbeelden uit verschillende landen. 

46. https://www.mein-schlüssel-zur-welt.de/de/informationen-zum-corona-virus-1790.html   
47. https://www.lezenenschrijven.nl/wat-wij-doen/corona-in-begrijpelijke-taal  

https://www.mein-schlüssel-zur-welt.de/de/informationen-zum-corona-virus-1790.html
https://www.lezenenschrijven.nl/wat-wij-doen/corona-in-begrijpelijke-taal
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KADER 17 VERSTREKTE STEUN AAN INSTELLINGEN VOOR VOLWASSENENEDUCATIE OM HET ONDERWIJS  

ONLINE TE ORGANISEREN

In Kroatië, waar werkgebaseerde leeractiviteiten zijn stopgezet, zijn op de website van het 
Agentschap voor Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie video’s geplaatst gericht op het 
verwerven van beroepsvaardigheden. Docenten en begeleiders werden gestimuleerd om de 
beschikbare materialen aan te vullen met online lesmateriaal en met name materiaal voor werk-
gebaseerde leeractiviteiten. Het ministerie van Wetenschap en Onderwijs gaf ook aanbevelingen 
voor het evalueren van leerresultaten in een online omgeving. Het Agentschap paste de 
aanbevelingen voor instellingen voor volwasseneneducatie aan en hielp de instellingen bij het 
opstarten van dit proces, zodat lerenden hun scholing konden afronden (met uitzondering van 
degenen die praktische vaardigheden moesten aantonen). 

In Hongarije staan op de homepage van de onderwijsautoriteit methodologische richtlijnen 
voor docenten voor het gebruik van verschillende online community’s (YouTube, Facebook) en 
het maken en uploaden van korte (instructie)video’s. Ook staan er links naar boeken, educatieve 
video’s en methodes voor zelfevaluatie en beoordeling. 

In Nederland heeft de overheid richtlijnen opgesteld over het omgaan met schoolsluitingen 
als gevolg van COVID-19-wetgeving. Deze richtlijnen worden regelmatig geactualiseerd en zijn 
opgesteld in nauwe samenwerking met vertegenwoordigers van onderwijsaanbieders, waaronder 
aanbieders van volwasseneneducatie.48 Overkoepelende organisaties op het gebied van 
volwasseneneducatie boden ook inspirerende goede praktijken en richtlijnen.49  

In Spanje zijn in aanvulling op de reactie van centra voor volwasseneneducatie diverse initiatieven 
gelanceerd waaronder: 1) het beschikbaar stellen van didactische materialen en hulpbronnen 
van CIDEAD, het geïntegreerde centrum voor afstandsonderwijs van het ministerie van Onderwijs 
en Beroepsopleiding; 2) het beschikbaar stellen van online scholing aan volwassenen via het 
programma Aula Mentor, dat niet-formele scholingen omvat waarvan vele gericht zijn op het 
verbeteren van kerncompetenties. 

In Slovenië hebben met ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Sport (MESS) en het Sloveense 
instituut voor volwasseneneducatie (een overkoepelende instelling voor de ontwikkeling van volwass-
eneneducatie) een circulaire opgesteld met aanbevelingen voor alle onderwijsinstellingen over het van-
uit huis en digitaal organiseren van hun werk. Het Sloveense instituut voor volwas senen educatie heeft 
de rol van nationale coördinator van veel soorten volwasseneneducatie (alfabetiserings programma’s 
voor laaggekwalificeerde werknemers (en andere doelgroepen), zelf gestuurd leren, studiekringen, 
project onderwijs voor jongvolwassenen (NEET’s) en andere niet-formele volwassenen educatie) en heeft 
als taak om begeleiding te bieden, informatie te verstrekken en bewustwording te stimuleren.

 
Het Tsjechische EPALE-platform heeft een online academie voor volwassenenopleiders 
gelanceerd met een reeks online webinars en andere activiteiten voor volwassenenopleiders. 

48. Raadpleeg hier de laatste versie van de richtlijnen: https://www.mboraad.nl/publicaties/servicedocument-30-aanpak-corona-mbo  
49. Zie bijvoorbeeld: https://www.nrto.nl/initiatieven-vanuit-branches/, https://www.nrto.nl/voorbeelden-van-opleidingstrajecten/,  

https://www.hetbegintmettaal.nl/nieuws/corona-tips-voor-taalcoaching/ en https://mbo.lesopafstand.nl/

https://www.mboraad.nl/publicaties/servicedocument-30-aanpak-corona-mbo
https://www.nrto.nl/initiatieven-vanuit-branches/
https://www.nrto.nl/voorbeelden-van-opleidingstrajecten/
https://www.hetbegintmettaal.nl/nieuws/corona-tips-voor-taalcoaching/
https://mbo.lesopafstand.nl/
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De doel groep bestaat uit docenten, opleidingsmanagers en ander personeel in de sector van 
de volwassenen educatie. De informele academie heeft tot doel om de onderwijskwaliteit van 
volwassenenopleiders die als gevolg van de crisis zonder werk zitten te verbeteren en te zorgen 
dat deze opleiders na de COVID-19-situatie beter beslagen ten ijs komen. 

In Estland is EPALE de plek voor het verzamelen, vertalen en publiceren van onderzoek, case study’s, 
praktijkgemeenschappen en webinars en het aanbieden van verschillende digitale leer hulpmiddelen. 
In reactie op de COVID-19-crisis zette de Nationale Ondersteuningsdienst van EPALE een onderzoek 
op naar de competenties van volwassenenopleiders die naar voren zijn gekomen bij online 
scholing tijdens de crisis. Het doel is om de scholingsbehoefte van volwassenen  opleiders in kaart 
te brengen. De resultaten van het onderzoek zullen worden gebruikt in het scholingsaanbod voor 
volwassenenopleiders en kunnen worden gebruikt voor de ontwikkeling van een competentieprofiel 
(beroeps kwalificatiestandaard) van de volwassenen opleider die plotseling verantwoordelijk is voor 
het curriculum. 

In Letland heeft de Nationale Ondersteuningsdienst van EPALE in Letland tijdens de COVID-19-
situatie specifiek online webinars en voor het eerst ook online seminars ontwikkeld, die door veel 
mensen werden bijgewoond. De volgende content werd gedeeld: hulpbronnen voor afstands-
onderwijs, digitale instrumenten, verhalen over goede praktijken, opiniestukken van deskundigen over 
de gevolgen van de COVID-19-situatie voor de volwasseneneducatie. De Nationale Ondersteunings -
dienst van EPALE ontwikkelde bovendien een nieuw systeem om nieuws via e-mail te versturen. 

In België (BE-FR) is het Centre de Ressources Pédagogiques (CRP, centrum voor leerhulpmiddelen) 
een recente dienst van de Franse Gemeenschap van België. Een van de doelstellingen van dit 
centrum is het ondersteunen van de productie en het gebruik van technisch-pedagogische hulp-
middelen door docenten in de formele volwasseneneducatie. Het samenwerkingsplatform van 
het CRP biedt scholen de mogelijkheid om hybride onderwijs aan te bieden zonder zich te moeten 
bezighouden met technische moeilijkheden. Naast het ontwikkelen van dynamische leermodules 
voor basisschool leerlingen, middelbare scholieren en volwassen lerenden brengt het CRP alle 
relevante content en goede praktijken binnen de Franse Gemeenschap samen. Hiertoe organiseert 
het team van opleidings deskundigen van het CRP informatieve bijeenkomsten met actoren op het 
gebied van volwassenen educatie in alle provincies van de Franse Gemeenschap. Deze actoren 
profiteren ook van de technisch-pedagogische ondersteuning van het CRP in het kader van de 
‘École Numérique’-projecten (digitale school). Tijdens de COVID-19-situatie ontwikkelde het CRP 
bovendien verschillende digitale scholingen, inclusief voor het beroepsonderwijs, bleef het online 
hulp bieden aan volwassenendocenten en bood het online scholingsprogramma’s aan. Daarnaast 
hebben openbare onderwijsinstellingen ‘FormaForm’ opgezet, een systeem voor samenwerking 
om hulpmiddelen samen te brengen en organisaties te versterken door de ontwikkeling van een 
gezamenlijk onderwijsaanbod. Dit systeem biedt iedereen die betrokken is bij niet-formeel onderwijs 
en professionele integratie aangepaste en innovatieve diensten om hun vaardigheden te ontwikkelen 
ten bate van hun respectieve doelgroep door hulpmiddelen en expertise samen te brengen.
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3.4. Slotopmerkingen: er blijven uitdagingen bestaan 
Dit gedeelte omvat enkele slotopmerkingen over de manier waarop landen omgaan met de COVID-19-
situatie in de sector van de volwasseneneducatie. 

3.4.1. Het belang van basisvaardigheden, in het bijzonder taalvaardigheid, digitale vaardigheden en 
kritische denkvaardigheden 
De uitdagingen die de COVID-19-crisis met zich meebrengt en de reacties van de onderwijssector laten 
zien dat mensen in tijden van crisis teruggrijpen naar hun eigen hulpmiddelen: hun familie, lokale 
gemeenschap en essentiële diensten zoals gezondheidszorg, transport, postbezorging etc. Dit vereist dat 
mensen over voldoende basisvaardigheden beschikken om om te gaan met een crisissituatie en zo goed 
mogelijk invulling te blijven geven aan hun leven, werk en zorg. Daardoor is de situatie van mensen met 
beperkte digitale vaardigheden en kritische denkvaardigheden evenals laaggeletterden tijdens de COVID-
19-crisis precair. 

3.4.2. Een steile leercurve voor zowel volwassen lerenden als onderwijsinstellingen en een gevoel 
van solidariteit 
Als gevolg van de crisis ontstaan nieuwe onderwijsactiviteiten en leerbehoeften voor volwassenen. Het 
is duidelijk dat digitale vaardigheden moeten worden aangeleerd en opgefrist bij volwassen lerenden 
en volwassenenopleiders. In het algemeen zijn landen ondanks de uitdagingen positief over de snelheid 
van het leerproces van volwassenenopleiders en instellingen voor volwasseneneducatie en het tempo 
waarmee nieuwe manieren om het onderwijs te organiseren worden opgepakt. Alle landen erkennen dat 
digitale vaardigheden essentieel zijn voor professionals op het gebied van volwasseneneducatie. In 
Estland is iets wat voorheen onmogelijk leek nu bijvoorbeeld toch gerealiseerd. Bovendien heeft de crisis 
aangetoond dat volwassen lerenden beter in staat zijn om gemengde en online onderwijsvormen te 
gebruiken dan verwacht door volwassenenopleiders. Mogelijk heeft de COVID-19-crisis de interesse in 
online leren vergroot, met name onder volwassenen die niet durven toegeven dat ze onvoldoende digitale 
vaardigheden hebben. Door de onpersoonlijkheid van online leren kunnen ze aan hun digitale vaardigheden 
werken zonder bij een instelling voor volwasseneneducatie te hoeven binnenstappen. 
Wat ook merkbaar is (bijvoorbeeld in Kroatië) is de solidariteit die in de onderwijsgemeenschap tijdens 
de crisis is ontstaan. De gemeenschap maakte contact met elkaar via sociale netwerken en verspreidde 
lesmaterialen en hulpbronnen zodat lerenden de best mogelijke onderwijsresultaten konden behalen. 

3.4.3. Onmiddellijke reacties op veel van de opkomende uitdagingen 
Het beeld dat men krijgt op basis van de reacties van de landen is dat de sector van de volwasseneneducatie 
een grote veerkracht en een sterk aanpassingsvermogen toont. Ondanks een gebrek aan apparatuur, 
infrastructuur, financiering en scholing konden instellingen voor volwasseneneducatie en volwassenen-
opleiders snel orde op zaken stellen en online leermogelijkheden gaan aanbieden. Overheidsmaatregelen 
waren gericht op het bieden van financiële steun, het beschikbaar maken van lesmateriaal en het onder-
steunen van volwassenen opleiders om hun vaardigheden te verbeteren ten aanzien van het ontwikkelen 
van leer plannen voor en het leveren van online volwasseneneducatie. 
De volgende figuur biedt een overzicht van de belangrijkste uitdagingen waar de sector als geheel, de 
instellingen voor volwasseneneducatie en de lerenden zelf mee werden geconfronteerd. De uitdagingen 
worden gekoppeld aan specifieke reacties van landen. De roodgekleurde uitdagingen zijn uitdagingen waar 
niet adequaat op is gereageerd. 
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FIGUUR 3.1: BELANGRIJKSTE UITDAGINGEN EN REACTIES VAN LANDEN TEN AANZIEN VAN VOLWASSENENEDUCATIE 

Bron: auteur

3.4.4. Crisisreacties vormen geen oplossing voor aanhoudende uitdagingen (kwetsbaarheid, 
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namelijk gelijke toegang tot volwasseneneducatie voor iedereen garanderen en kwetsbare groepen 
ondersteunen die door de COVID-19-crisis onevenredig zwaar worden getroffen. Deze uitdagingen 
zijn belangrijk omdat ze direct verband houden met de sociale functie en het sociale doel van stelsels 
voor volwasseneneducatie: zijn onze stelsels voor volwasseneneducatie in staat om diegenen die 
volwasseneneducatie het hardst nodig hebben te helpen? 
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Hoewel instellingen voor volwasseneneducatie en volwassenenopleiders worden geprezen om de snelle 
transitie naar online onderwijs tijdens de crisis, is er bezorgdheid over de kwaliteit van de levering, de 
aangeboden materialen en de begeleiding en ondersteuning die lerenden krijgen. In de meeste gevallen 
was het online of gemengd leren (begrijpelijk) niet gebaseerd op een volwaardig curriculum en zijn er 
onvoldoende kwaliteitsborgingsmechanismen. 
Tot slot heeft COVID-19 in veel landen duidelijk gemaakt dat de sector van de volwasseneneducatie 
sterk ondergefinancierd is, met onvoldoende capaciteit in de sector als gevolg, zowel in termen van 
infrastructuur als menselijke hulpbronnen. Hierdoor is het een uitdaging om over te schakelen naar online 
onderwijs en tegelijkertijd de kwaliteit te blijven waarborgen, en om tijdens die transitie over de structuren 
te beschikken om de meest kwetsbare groepen te ondersteunen.
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4.  Wat is de rol van volwasseneneducatie in een door 
COVID-19 getroffen wereld?

In dit hoofdstuk wordt onderzocht welke rol stelsels voor volwasseneneducatie zouden moeten spelen in 
een door COVID-19 getroffen wereld en wat nodig is om dit mogelijk te maken.

4.1.  De rol van volwasseneneducatie: misschien niet zo anders, maar wel 
belangrijker 

Zoals Niccolò Machiavelli schreef (en Winston Churchill vaak zei): ‘laat een goede crisis nooit onbenut’. 
De huidige COVID-19-crisis biedt ons nieuwe mogelijkheden om onze bestaande systemen te evalueren, 
inzicht te krijgen in de onderliggende problemen die naar de oppervlakte zijn gekomen door de crisis en 
tot oplossingen te komen. 
De rol van volwasseneneducatie in de toekomst is mogelijk niet zo heel anders dan die vóór de COVID-
19-crisis. Zoals aangegeven in de vernieuwde Europese agenda voor volwasseneneducatie draagt 
volwassenen educatie bij aan het vermogen van volwassenen – met name laaggeschoolde en oudere 
werknemers – om zich aan te passen aan veranderingen op de arbeidsmarkt en in de samenleving. 
Volwasseneneducatie biedt personen die te maken krijgen met werkloosheid, herstructureringen en 
loopbaan wisselingen de mogelijkheid zich bij of om te scholen, en levert een belangrijke bijdrage tot sociale 
insluiting, actief burgerschap en persoonlijke ontwikkeling.50 Deze belangrijke rol van volwasseneneducatie, 
die is geformuleerd in de context van de economische crisis, is nog steeds actueel. De COVID-19-situatie 
toont echter aan dat de volwasseneneducatie ondanks de beleidsaandacht hiervoor in veel lidstaten 
niet in staat is om deze belangrijke rol op zich te nemen, deels vanwege het feit dat deze sector nog 
steeds ondergefinancierd is. De COVID-19-crisis heeft het vermogen van landen op de proef gesteld om 
te reageren op plotselinge gebeurtenissen met een grote omvang zonder groepen uit het oog te verliezen. 
In achtergestelde gemeenschappen met minder technologische vaardigheden is het een nog grotere 
uitdaging om onderwijs aan te bieden voor iedereen (van jong tot oud). Volwasseneneducatie kan alleen 
een belangrijke rol spelen bij het herstel als stelsels voor volwasseneneducatie wat betreft infrastructuur, 
menselijke hulpbronnen en financiering in staat zijn om gelijke toegang tot en outreach naar de meest 
kwetsbare groepen in de samenleving te garanderen. 
De COVID-19-crisis en de gevolgen ervan, zoals de hogere werkloosheid en sociale uitsluiting, blijven de 
aandacht vestigen op het belang van volwasseneneducatie. Individuen met verschillende vaardigheden en 
competenties zullen zich makkelijker tussen sectoren kunnen verplaatsen en zich beter kunnen aanpassen 
aan onverwachte situaties. Individuen die minder wendbaar zijn wat betreft vaardigheden en competenties, 
maar ook wat betreft financiële, sociale en technologische hulpbronnen, blijven in een achtergestelde 
positie zitten. Om deze tweedeling te voorkomen, zullen veel volwassenen zich moeten omscholen en 
nieuwe professionele vaardigheden moeten ontwikkelen. Voor de samenleving vormt dit een kans om 
ontbrekende competenties in te vullen en onze economieën duurzamer te maken. Volwasseneneducatie 
speelt een belangrijke rol bij dit proces: 

50. Europese Raad (2011), Resolutie van de Raad betreffende een vernieuwde Europese agenda voor volwasseneneducatie (2011/C 372/01)
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FIGUUR 4.1 ROLLEN VAN VOLWASSENENEDUCATIE 

Bron: auteur 

Hieronder wordt nader ingegaan op deze belangrijke rollen van stelsels voor volwasseneneducatie. 

4.1.1. Rol 1: Economische sectoren ondersteunen in de vraag naar nieuwe vaardigheden en helpen 
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Wat betreft economische sectoren wordt verwacht dat COVID-19 hele sectoren en bedrijfsmodellen 
definitief zal veranderen, waardoor ook de vaardigheden die nodig zijn op de werkplek veranderen. Er 
is nog weinig bekend over wat de exacte gevolgen voor sectoren zullen zijn. Sommige sectoren zijn op 
korte termijn zwaar getroffen (zoals de reissector, het hotel- en restaurantwezen en de detailhandel) en 
delen van deze van deze sectoren zullen wellicht niet volledig herstellen of zullen hun manier van werken 
wezenlijk moeten veranderen, ook als er eenmaal een vaccin is. Er zijn ook sectoren die op tot nog toe 
niet heel hard getroffen zijn, maar waarvoor de crisis op middellange termijn grote gevolgen zal hebben; 
de logistieke en technologische sector zullen de vraag in de toekomst bijvoorbeeld zien dalen. Tot slot 
zijn er sectoren die als gevolg van de veranderde economie de vraag zagen stijgen of nieuwe kansen 
kregen, zoals de online sector en de bezorgdiensten. Hoewel nog niet duidelijk is wat de totale impact op 
sectoren is, is het zeker dat alle sectoren zullen veranderen wat betreft de manier waarop ze werken en 
de vaardigheden die ze nodig hebben, en dat het succes van bedrijven afhankelijk zal zijn van hoe goed 
ze zich kunnen aanpassen aan een door COVID-19 getroffen economie. De COVID-19-situatie ontstond 
bovendien in een tijd waarin de groene transitie een beleidsprioriteit was. We hebben nu de kans om 
herstelplannen te koppelen aan het groener maken van sectoren door ze op zo’n manier te herstructureren 
dat een groene transitie wordt gerealiseerd. 
Volwasseneneducatie helpt om deze transitie sneller te realiseren door snel en effectief te reageren om 
sectoren, organisaties (bedrijven, werkgevers) en medewerkers te helpen zich om te scholen, innovatieve 
oplossingen te vinden voor opkomende uitdagingen en nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. Een groot 
deel van de volwasseneneducatie die nodig is in deze context, wordt georganiseerd door sectoren en 
werkgevers in samenwerking met zowel publieke als private instellingen voor volwasseneneducatie, 
waarbij omscholing en advies op de werkplek wordt aangeboden. Dit omvat het organiseren van massale 
omscholing voor specifieke beroepen waar op korte termijn vraag naar zal zijn, zoals personeel voor 
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de productie van medische apparatuur en extra zorgpersoneel, en het reageren op andere behoeften van 
verschillende getroffen sectoren. 
Wat echter zorgwekkend is, is dat bedrijven ondanks de toegenomen economische en maatschappelijke 
behoefte aan volwasseneneducatie hun investeringen in scholing wellicht zullen verlagen om kosten 
te besparen. Als de werkloosheid toeneemt, ligt er meer druk op openbare diensten voor arbeidsvoorziening 
en onderwijsinstellingen om contact op te nemen met recent werkloos geworden personen en hun scholing 
aan te bieden om hen weer aan werk te krijgen. Dit verhoogt uiteraard ook de druk op nationale begrotingen, 
waardoor mogelijk onvoldoende steun is voor volwasseneneducatie, ondanks de duidelijke noodzaak ervan. 

4.1.2. Rol 2: Werklozen (en mensen die onder de werktijdverkortingsregeling vallen) ondersteunen 
en hen op weg helpen naar nieuw werk 
Als gevolg van de COVID-19-crisis zijn er zowel sectoren waarin veel ontslagen vallen als sectoren waarin 
dringend behoefte is aan meer personeel. Er zullen ook meer werkzoekende jongeren zijn, onder wie pas 
afgestudeerden uit het beroeps- en hoger onderwijs. Mensen die actief zijn in of net zijn afgestudeerd in 
studierichtingen die aansluiten bij de sectoren die het zwaarst zijn getroffen door de crisis, moeten zich 
mogelijk omscholen. Dit is waarschijnlijk een van de groepen die de overheid specifiek zal steunen. Deze 
steun omvat niet alleen het aanleren van nieuwe beroepsvaardigheden, maar ook het begeleiden van 
werklozen richting een nieuwe toekomst door nieuwe mogelijkheden vast te stellen en het gevoel vast 
te zitten in een ongunstige positie te verminderen. 
Volwasseneneducatie is cruciaal om werklozen voor te bereiden op hun re-integratie in een veranderde 
arbeidsmarkt. Het gaat er daarbij niet alleen om hen te scholen in andere beroepsvaardigheden, 
maar ook hen te helpen bij het vinden van een baan in deze nieuwe omgeving, bijvoorbeeld door hun 
vaardighedenprofiel te beoordelen, extra scholing aan te bieden op het vlak van zichzelf online presenteren 
en sollicitatiegesprekken voeren, en hen te helpen transversale vaardigheden te ontwikkelen, zoals 
basisvaardigheden – inclusief de belangrijkste digitale vaardigheden – en kritisch denken. 

4.1.3. Rol 3: De voltooiing van de digitale transitie ondersteunen zonder dat er iemand achterblijft 
Ook voor de COVID-19-crisis al was automatisering een megatrend die van invloed was op de manier 
waarop het werk wordt georganiseerd. De COVID-19-situatie heeft het digitaliseringsproces nog verder 
versneld. Waar vóór de crisis de verschuiving van werk en diensten van offline naar online nog een 
kwestie van efficiëntie en diensten verlenen was, is de verschuiving naar online nu tevens een kwestie van 
gezondheid en veiligheid geworden: wat online kan worden gedaan, moet ook online worden gedaan. 
Dit is een uitdaging voor organisaties die deze transitie moeten maken, maar meer nog voor burgers die 
niet over de basisvaardigheden beschikken om gebruik te maken van online diensten. 
Volwasseneneducatie speelt een belangrijke rol bij het garanderen dat organisaties over de vaardigheden 
beschikken om de transitie naar online diensten te maken en dat alle burgers over de basisvaardigheden 
beschikken om van online diensten gebruik te maken. Dit vereist extra scholing in elementaire digitale 
vaardigheden, maar ook in meer geavanceerde vaardigheden, zodat digitale en online instrumenten 
offline diensten zoveel mogelijk kunnen vervangen. 

4.1.4. Rol 4: Inclusieve gemeenschappen ontwikkelen waarin alle kwetsbare groepen worden 
betrokken bij leer- en sociale activiteiten 
De vierde rol van volwasseneneducatie staat centraal in de stelsels voor volwasseneneducatie, aangezien 
deze rol verband houdt met het garanderen van de inclusiviteit van de samenleving en de economie. 
De COVID-19-situatie stelt onze veerkracht op de proef, maar verhoogt met name de kwetsbaarheid 
van burgers die zich ook voor de crisis al in een kwetsbare situatie bevonden. Sociaal geïsoleerden en 
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werklozen, evenals individuen met gezondheidsproblemen, zonder sociaal vangnet of zonder specifieke 
beroeps- of basisvaardigheden zijn bijzonder zwaar getroffen. De crisis leert ons allemaal dat mensen die 
zich sociaal of economisch gezien in een achtergestelde positie bevinden, zwaarder worden getroffen 
dan anderen en bovendien minder middelen hebben en minder steun ter beschikking hebben om uit 
die kwetsbare positie te komen. Huidige stelsels voor volwasseneneducatie – die vaak ook voor de crisis 
al een zeer beperkt budget hadden – zijn vaak niet helemaal in staat om een oplossing te bieden. 
In deze context moeten stelsels voor volwasseneneducatie niet alleen vaardigheden aanreiken, maar ook 
de veerkracht, autonomie en zelfredzaamheid bevorderen van individuen en hun lokale gemeenschap 
en familie. Het wordt hoog tijd dat er extra wordt geïnvesteerd in omscholingstrajecten voor mensen met 
de grootste afstand tot leermogelijkheden. Hoewel er specifieke kwetsbare groepen zijn die specifieke 
aandacht verdienen – zoals laaggekwalificeerden, individuen met beperkte (digitale) vaardigheden, oudere 
volwassenen, migranten en asielzoekers, werklozen van alle leeftijden, Roma, mensen met een beperking, 
ouders – is deze rol van stelsels voor volwasseneneducatie van toepassing op alle burgers. De COVID-
19-crisis heeft voor iedereen negatieve gevolgen, waardoor individuen zijn aangewezen op hun eigen 
wendbaarheid, basisvaardigheden en steun vanuit de lokale gemeenschap. 

4.2.  De toekomst van de levering van volwasseneneducatie:  
gemengd, coöperatief, op maat en gericht op het stimuleren van  
de zelfbeschikking van individuen en gemeenschappen 

Alle geledingen van de samenleving moeten herstellen om weer enigszins normale vormen aan te nemen 
en dit vereist een duidelijke strategie om de competenties van mensen te ontwikkelen en gebruiken. Dit 
kan leiden tot hervormingen van onderwijs- en opleidingsstelsels om iedereen de mogelijkheid te bieden 
levenslang te leren en om individuen en bedrijven te helpen sterker uit de crisis te komen. Om hun rol te 
kunnen spelen moeten stelsels voor volwasseneneducatie een aantal toekomstgerichte kenmerken 
laten zien, zoals beschreven in het gedeelte hieronder (zie figuur). 

FIGUUR 4.2 TOEKOMSTGERICHTE KENMERKEN VAN VOLWASSENENEDUCATIE 

Bron: auteur
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4.2.1. Toekomstgericht kenmerk 1: Gemengd en online leren als de belangrijkste manier om 
onderwijs te leveren 
Algemeen aangenomen wordt dat, hoewel de beperkingsmaatregelen in de toekomst mogelijk kunnen 
worden versoepeld, de sociale afstandsmaatregelen zullen moeten blijven gelden zolang er geen vaccin 
is, om het risico op grote besmettingsgolven te voorkomen. Stelsels voor volwasseneneducatie moeten 
daarom worden hervormd richting gemengd en online leren in plaats van face-to-face onderwijs, terwijl 
tegelijkertijd het belang van face-to-face leren moet worden benadrukt en moet worden gegarandeerd dat 
het gemengd en online onderwijs van hoge kwaliteit is. 
Wat betreft de manier waarop onderwijs geleverd wordt, maakt de crisis duidelijk dat de sector van de 
volwasseneneducatie beter in staat is dan gedacht om het leren online te organiseren en het online 
verwerven van vaardigheden, waaronder digitale vaardigheden, te bevorderen. In die zin heeft de crisis 
de sector digitaal volwassener gemaakt. Als de diensten weer worden geopend nadat de lockdown in 
landen wordt opgeheven, kunnen bepaalde opleidingen waarschijnlijk weer in beperkte mate face-to-face 
plaatsvinden. Om de continuïteit van leren te waarborgen, ligt de toekomst van volwasseneneducatie 
echter in gemengd en online leren. Dit wordt gefaciliteerd door het feit dat lerenden tijdens de crisis 
– uit noodzaak – meer vertrouwd zijn geraakt met digitale leeromgevingen en meer bereid zijn om op 
deze manier te leren. De angst van lerenden om technische problemen te krijgen of onvoldoende digitale 
vaardigheden te hebben om deel te nemen aan online leren is wat afgenomen. Het online onderwijs heeft 
ook bepaalde voordelen: voor mensen die in afgelegen gebieden wonen of die minder makkelijk kunnen 
reizen voor scholingsactiviteiten waren scholingen die voorheen in een klaslokaal werden gegeven nu beter 
toegankelijk. Desondanks moet er nog veel werk worden verzet in de sector van de volwasseneneducatie 
om alle barrières ten aanzien van online leren voor alle lerenden weg te nemen en gelijke toegang te 
garanderen. De verschuiving naar online onderwijs draagt bovendien bij aan een betere afstemming op 
de individuele leerbehoeften. 
Stelsels voor volwasseneneducatie zullen manieren moeten vinden om de kwaliteit van het online en 
gemengd leren te verbeteren. Daarvoor moet de levering van het onderwijs worden ondersteund door een 
solide curriculum waarbij volwassen lerenden worden gemotiveerd, aangemoedigd en begeleid. Het leren 
moet daarbij op een betrouwbare manier worden beoordeeld en geëvalueerd en er moeten doeltreffende 
outreach-strategieën worden geïmplementeerd om individuen voor wie onderwijs het belangrijkst is te 
bereiken. Bovendien moet de toegang tot online diensten voor lerenden worden veiliggesteld door het 
bieden van apparatuur en internettoegang. Dit heeft vanzelfsprekend niet alleen gevolgen voor de manier 
waarop instellingen voor volwasseneneducatie het onderwijs organiseren, maar ook voor de vaardigheden 
en competenties die nodig zijn binnen de organisaties en voor de volwassenenopleiders zelf. 

4.2.2. Toekomstgericht kenmerk 2: Samenwerking en het onderwijs organiseren op het niveau van 
de lokale gemeenschappen 
Het is belangrijk dat de volwasseneneducatie zich verder ontwikkelt als een op zichzelf staande sector 
waarin verschillende soorten organisaties – publiek, privaat, formeel en niet-formeel – een rol spelen. 
Om de sector tot een sociale pijler te maken in een door COVID-19 getroffen wereld, is samenwerking 
essentieel. Verschillende actoren zullen moeten samenwerken en moeten erkennen welke bijdrage de 
andere actoren leveren om de volwassen bevolking te helpen bij het leren voor hun werk, persoonlijke 
ontwikkeling en welzijn en om te worden opgenomen in de samenleving. Daarom moeten partnerschappen 
en samenwerkingen binnen de sector van de volwasseneneducatie worden uitgebreid. 
Een deel hiervan is het garanderen dat stelsels voor volwasseneneducatie nauw verbonden zijn met 
lokale gemeenschappen. Op gemeenschapsniveau moet er een sociale infrastructuur komen om mensen 
in specifieke kwetsbare groepen (mensen met gezondheidsproblemen, werklozen, mensen met beperkte 
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vaardigheden etc.) te ondersteunen. Instellingen voor volwasseneneducatie moeten nauw samenwerken 
met externe lokale partners zoals basis- en middelbare scholen, gemeenten, gemeenschapsdiensten 
(gezondheidsdiensten in het bijzonder) en andere belangrijke belanghebbenden die rechtstreeks betrokken 
zijn bij gemeenschappen. Zo ontstaat de sociale infrastructuur voor het ontwikkelen van vaardigheden en 
competenties op gemeenschapsniveau. De samenwerking met belanghebbenden op de arbeidsmarkt, 
zoals werkgevers, werkgeversorganisaties, vakbonden en openbare diensten voor arbeidsvoorziening, 
moet ook worden uitgebreid. 
Stelsels voor volwasseneneducatie zullen manieren moeten vinden om de samenwerking verder te 
verbeteren tussen publieke, private, formele en niet-formele aanbieders, evenals tussen instellingen 
voor volwasseneneducatie, bedrijven, gemeenten, formele onderwijsinstellingen en andere diensten (bijv. 
bibliotheken). Dit vraagt om betere algemene transparantie en een beter overzicht over de sector van 
de volwasseneneducatie om te zorgen dat niemand achterblijft wat betreft de ontwikkeling van essentiële 
vaardigheden. 

4.2.3. Toekomstgericht kenmerk 3: Afstemmend en reagerend op behoeften 
Naarmate de verschuivingen in economische activiteit als gevolg van COVID-19 bestendigen, zullen meer 
mensen moeten worden bijgeschoold in hun huidige beroep of worden omgeschoold om aan de slag 
te kunnen in een andere sector of een ander beroep. Veel volwassenen zullen echter al waardevolle 
vaardigheden en competenties hebben opgedaan bij eerdere werkgevers. Mogelijk kampen ze ook met 
diverse uitdagingen die verband houden met het ontbreken van specifieke vaardigheden, maar die veel 
bredere gevolgen hebben voor het individu of de gemeenschap (gezondheidsproblemen, werkgerelateerde 
problemen, huisvestingsproblemen etc.). 
In deze context is het nog belangrijker dat instellingen voor volwasseneneducatie nagaan welke 
vaardigheden mensen al hebben, welke nieuwe vaardigheden ze moeten leren en welke bestaande 
vaardigheden ze moeten ‘afleren’. Zo kan worden bepaald welke steun ze nodig hebben om hun positie 
in de samenleving en op de arbeidsmarkt te verbeteren. Hiertoe is het belangrijk dat stelsels voor 
volwasseneneducatie weten naar welke vaardigheden op korte en lange termijn vraag is in sectoren en bij 
afzonderlijke werkgevers, zodat ze hier beter op kunnen anticiperen. Stelsels voor volwasseneneducatie 
zullen manieren moeten vinden om het aanbod beter af te stemmen op de specifieke vaardigheden 
die individuen nodig hebben of die op de arbeidsmarkt worden gevraagd. Hiervoor zijn prognosemethoden 
nodig, maar moet ook betere individuele (online) advisering en begeleiding worden geboden. Dit moet op 
holistische wijze gebeuren, waarbij rekening wordt gehouden met de persoon als geheel en de situatie 
waarin deze persoon zich bevindt. 

4.2.4. Toekomstgericht kenmerk 4: Gericht op zelforganiserende principes van het leren, 
weerbaarheids vaardigheden van individuen en zelfbeschikking van gemeenschappen 
Door de COVID-19-situatie werden mensen gedwongen om terug te vallen op hun eigen veerkracht en 
hulpbronnen, waarbij ze enerzijds gebruik konden maken van hun eigen vaardigheden en competenties 
en de directe sociale kring om hen heen, en anderzijds een beroep konden doen op bestaande sociale 
diensten. In de context van COVID-19 zal in de toekomst moeten worden gezorgd dat iedereen ten minste 
over basisvaardigheden zoals zelforganisatie en zelfsturing beschikt om met opkomende uitdagingen 
om te kunnen gaan. 
Stelsels voor volwasseneneducatie zullen dit daarom moeten ondersteunen door een geïndividualiseerde 
benadering van het leren te ondersteunen en outreach naar specifieke groepen op te zetten op basis 
van een onderzoek naar de dispositionele, situationele barrières voor leren, werken en sociale inclusie 
en het potentieel van individuen. Stelsels voor volwasseneneducatie zullen moeten samenwerken met 
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gemeenschapsambassadeurs en/of verschillende instellingen en organisaties die actief zijn op lokaal 
niveau. Ook zullen ze moeten overwegen om mensen directe financiële steun te bieden om te participeren 
in leren (bijvoorbeeld via individuele leerrekeningen), in combinatie met steunmaatregelen zoals het bieden 
van informatie over het scholingsaanbod en begeleiding voor volwassenen. 
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5. Conclusies en overwegingen voor de toekomst

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste inzichten uit de voorgaande hoofdstukken beschreven en wordt 
besproken waarmee rekening moet worden gehouden om te zorgen dat stelsels voor volwasseneneducatie 
een effectieve bijdrage kunnen leveren aan het toekomstige herstel van de COVID-19-situatie. 

5.1.  Conclusies ten aanzien van de rol van volwasseneneducatie in een 
door COVID-19 getroffen wereld 

In dit verslag is kort besproken wat de belangrijkste gevolgen op macro- en microniveau zijn van COVID-19 
en op welke manier de volwasseneneducatie hieronder te lijden heeft. Op basis van inputs van lidstaten 
is een overzicht geboden van sectorreacties op de crisis. Onderzocht is welke rol volwasseneneducatie 
kan spelen in een door COVID-19 getroffen wereld en welke elementen essentieel zijn om stelsels voor 
volwassenen educatie toekomst bestendig te maken. De conclusies van dit verslag kunnen als volgt worden 
samengevat: 
1) COVID-19 heeft alle economische sectoren en de samenleving als geheel getroffen. Kwetsbare 

groepen zijn echter het zwaarst getroffen, waardoor sociale ongelijkheden worden versterkt. 
2) De crisis en de resulterende lockdowns hebben het belang van basisvaardigheden – zowel 

geletterdheid als digitale vaardigheden – en kerncompetenties zoals kritisch denken en vaardig-
heden aanleren blootgelegd. Deze vaardigheden waren essentieel om individuen te helpen 
omgaan met de uitdagingen die de COVID-19-crisis met zich meebracht. De crisis maakte ook 
duidelijk dat individuen en gemeenschappen over een minimumniveau van zelfredzaamheid 
moeten beschikken. 

3) Voor de sector van de volwasseneneducatie waren de gevolgen van de crisis immens. Het 
omgaan met de lockdowns heeft voor uitdagingen gezorgd wat betreft het op zeer korte termijn 
organiseren van online onderwijs, het bereiken van volwassen lerenden en het garanderen dat 
volwassenen opleiders over de juiste vaardigheden en apparatuur beschikken om online onderwijs 
aan te bieden. In het algemeen is de sector van de volwasseneneducatie er grotendeels in 
geslaagd om snel en doeltreffend te reageren op deze uitdagingen en snel over te schakelen 
naar online onderwijs. 

4) De eerste reacties vanuit de sector van de volwasseneneducatie vertonen een zwakke plek wat 
betreft het vermogen om diegenen te bereiken die de meeste aandacht behoeven, d.w.z. 
specifieke kwetsbare groepen. Op langere termijn moet ook de kwaliteit van het online en gemengd 
leren aanzienlijk verbeterd worden en moeten er meer financiële middelen komen voor de sector. 

5) De COVID-19-situatie heeft het vermogen van alle landen op de proef gesteld om te reageren op 
plotselinge gebeurtenissen met een dergelijk grote omvang zonder groepen uit het oog te verliezen. 
In achtergestelde gemeenschappen met minder technologische vaardigheden is het een nog grotere 
uitdaging om onderwijs aan te bieden voor iedereen (van jong tot oud). Volwasseneneducatie kan 
alleen een belangrijke rol spelen bij het herstel van de crisis als stelsels voor volwasseneneducatie 
wat betreft infrastructuur, menselijke hulpbronnen en financiering in staat zijn om gelijke toegang tot 
en outreach naar de meest kwetsbare groepen in de samenleving te garanderen.
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6) In een door COVID-19 getroffen wereld spelen stelsels voor volwasseneneducatie een belangrijke 
rol wat betreft:
a. het ondersteunen van economische sectoren in de vraag naar nieuwe vaardigheden en hen 

helpen toekomstbestendig te worden (ook wat betreft de groene transitie);
b. het ondersteunen van werklozen (en mensen die onder de werktijdverkortingsregeling vallen) 

en hen op weg helpen naar nieuw werk;
c. het ondersteunen van de voltooiing van de digitale transitie zonder dat er iemand achterblijft;
d. het ontwikkelen van inclusieve gemeenschappen waarin alle kwetsbare groepen worden 

betrokken bij leer- en sociale activiteiten.
7) De rol van de volwasseneneducatie in de toekomst is vergelijkbaar met de rol van volwassenen-

educatie zoals die vandaag wordt gezien op EU-niveau. In de huidige situatie kan het hebben 
van een hoogwaardige sector van de volwasseneneducatie echter meer dan ooit het verschil 
betekenen tussen een soepel of een moeizaam herstel van de COVID-19-crisis. Een hoogwaardige 
sector van de volwasseneneducatie houdt in dat alle delen van de sector – formeel onderwijs, 
permanente educatie en herscholing van volwassenen, niet-formeel en informeel onderwijs – in 
de gemeenschap en in andere omgevingen moeten worden versterkt. Het herstelproces biedt 
de verschillende delen van de sector de kans om nauw samen te werken en optimaal gebruik te 
maken van hulpbronnen om te voorzien in de individuele leerbehoeften van alle volwassenen. 
Samenwerking op de volgende belangrijke vlakken is essentieel:
a. Gemengd en online leren als de belangrijkste manier om onderwijs te leveren: Stelsels voor 

volwasseneneducatie zullen manieren moeten vinden om de kwaliteit van het online en gemengd 
leren te verbeteren. De levering van het onderwijs moet worden ondersteund door een solide 
curriculum waarbij volwassen lerenden worden gemotiveerd, aangemoedigd en begeleid. Het 
leren moet op een betrouwbare manier worden beoordeeld en geëvalueerd en er moeten doel-
treffende outreach-strategieën worden geïmplementeerd om individuen voor wie onderwijs 
het belangrijkst is te bereiken. Stelsels voor volwasseneneducatie zullen een manier moeten 
vinden om de wezenlijke face-to-face aspecten van het leren zodanig te organiseren dat ze het 
onderwijs kunnen voortzetten in het geval van beperkende maatregelen of dat snel kan worden 
overgeschakeld naar online onderwijs. Bovendien moet de toegang tot online diensten voor alle 
lerenden worden veiliggesteld door het bieden van apparatuur en internettoegang. Dit heeft 
vanzelfsprekend niet alleen gevolgen voor de manier waarop instellingen voor volwassenen-
educatie het onderwijs organiseren, maar ook voor de vaardigheden en competenties die nodig 
zijn binnen de organisaties en voor de volwassenenopleiders.

b. Samenwerking en het onderwijs organiseren op het niveau van de lokale gemeenschappen: 
Stelsels voor volwasseneneducatie zullen manieren moeten vinden om de samenwerking 
verder te verbeteren tussen publieke, private, formele en niet-formele aanbieders 
evenals tussen instellingen voor volwasseneneducatie, bedrijven, gemeenten, formele 
onderwijsinstellingen en andere diensten (bijv. bibliotheken). Dit vraagt om betere algemene 
transparantie en een beter overzicht over de levering van volwasseneneducatie om te zorgen 
dat niemand achterblijft wat betreft de ontwikkeling van essentiële vaardigheden.

c. Afstemmen en reageren op individuele behoeften en behoeften op de arbeidsmarkt: Stelsels 
voor volwasseneneducatie zullen manieren moeten vinden om het onderwijsaanbod beter af te 
stemmen op de specifieke vaardigheden die individuen nodig hebben of die op de arbeidsmarkt 
worden gevraagd. Hiertoe moeten niet alleen prognosemethoden worden ingezet, maar 
moet ook betere (online) advisering en begeleiding worden geboden, waarbij rekening wordt 
gehouden met de persoon als geheel en de situatie waar deze persoon zich bevindt. 
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d. Gericht op zelforganiserende principes van het leren, weerbaarheidsvaardigheden van 
individuen en zelfbeschikking van gemeenschappen: Stelsels voor volwasseneneducatie 
moeten de zelfbeschikking van individuen bevorderen door een geïndividualiseerde benadering 
van het leren te ondersteunen en outreach naar specifieke groepen op te zetten door te kijken 
naar de dispositionele, situationele barrières voor leren, werken en sociale inclusie en het 
potentieel van individuen. Hierbij is het essentieel om samen te werken met gemeenschaps-
ambassadeurs en verschillende lokale instellingen en organisaties. Het kan nodig zijn om 
mensen directe financiële steun te bieden om te participeren in leren (bijvoorbeeld via 
individuele leer rekeningen), in combinatie met steunmaatregelen zoals het bieden van 
informatie over het scholingsaanbod en begeleiding voor volwassenen. 

8) Al bij al zijn doeltreffende stelsels voor volwasseneneducatie essentieel om een gelijk, recht-
vaardig en inclusief herstel van de COVID-19-crisis te garanderen en de vele transities te 
faciliteren waar mensen op hun werk, in de samenleving en in hun privéleven mee worden 
geconfronteerd. Dit vereist ingrijpende veranderingen in de manier waarop stelsels voor 
volwassenen educatie zijn georganiseerd en worden gecoördineerd en gefinancierd, in de 
manier waarop instellingen het onderwijs opzetten en aanbieden en in de manier waarop de 
outreach naar kwetsbare groepen wordt vormgegeven. 

5.2.  Overwegingen ten aanzien van wat nodig is om te zorgen dat  
de volwasseneneducatie deze belangrijke rol kan vervullen 

Om ervoor te zorgen dat stelsels voor volwasseneneducatie deze belangrijke rol in het herstel kunnen 
vervullen, moeten diverse acties op verschillende terreinen en op verschillende niveaus worden overwogen. 
Deze worden hieronder besproken, waarbij de nadruk wordt gelegd op wat de gevolgen op nationaal en 
Europees niveau kunnen zijn. 

1)  Een sectorbrede strategie ontwikkelen voor de nationale sector van de volwasseneneducatie 

Op landelijk niveau moet worden overwogen om een meerjarige nationale strategie voor de gehele 
sector van de volwasseneneducatie te ontwikkelen (in de context van een bredere nationale strategie ten 
aanzien van levenslang leren of vaardigheden), om de volwasseneneducatie beter in staat te stellen het 
functioneren van de samenleving en de economie in een door COVID-19 getroffen wereld te verbeteren. 
Deze sectorbrede aanpak moet samenwerking tussen alle relevante actoren garanderen, een goede kennis 
van vaardigheden garanderen, scholing afstemmen op de behoeften en een doeltreffende outreach naar 
iedereen garanderen. In deze nationale strategie moeten de volgende belangrijke aspecten in overweging 
worden genomen: 

• Instellingen voor volwasseneneducatie ondersteunen bij het maken van de transitie naar 
gemengd en online leren van hogere kwaliteit: De transitie naar gemengd en online leren is bij 
veel instellingen eerder op ad-hoc basis gemaakt en ontbeert een systematische en duurzame 
benadering die het mogelijk maakt om in de toekomst hoogwaardige volwasseneneducatie aan 
te bieden. Instellingen voor volwasseneneducatie hebben steun nodig wat betreft apparatuur, 
software en deskundigheid over de manier waarop ze volwasseneneducatie online of gemengd 
kunnen organiseren. Bovendien zouden nationale overheden de verbetering van internettoegang 
in hun land kunnen ondersteunen, met name wat betreft de verbinding in landelijke gebieden en 
het garanderen dat alle huishoudens toegang hebben tot apparaten waarmee ze toegang kunnen 
krijgen tot internetdiensten. 
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• Volwassenenopleiders verdere scholing aanbieden ten aanzien van de online levering van 
onderwijs en de opzet van het onderwijs in online omgevingen: Ook hier hebben volwassenen-
opleiders tijdens de crisis een snelle transitie gemaakt met een steile leercurve. Voor een 
duurzaam effect moeten opleiders echter worden geschoold in het ontwikkelen van hoogwaardige 
content voor volwasseneneducatie die geschikt is voor een online of gemengde leervorm.  

• Garanderen dat de sector de ontwikkeling van zelfbeschikking van individuen en de 
gemeenschap en zelfredzaamheid kan ondersteunen: Het aanbieden van volwasseneneducatie 
moet individuen en gemeenschappen in staat stellen om met transities om te gaan. Door te 
garanderen dat individuen over de financiële en materiële middelen beschikken om te leren en 
toegang hebben tot begeleiding en een hoogwaardig aanbod van volwasseneneducatie, kunnen 
individuen worden gestimuleerd om weer te gaan leren en kunnen individuen en gemeenschappen 
veerkrachtiger worden gemaakt. 

• Sectoroverstijgende samenwerking om iedereen te bereiken, met name kwetsbare groepen: 
Als een sociaal vangnet hebben stelsels voor volwasseneneducatie laten zien dat er zwakke 
punten zijn wat betreft het bereiken van alle mensen. Deze kunnen alleen worden verholpen door 
als sector samen te werken en het netwerk van alle betrokken instellingen en belanghebbenden te 
benutten. Samenwerken om kwetsbare groepen te bereiken en de handen ineenslaan met lokale 
gemeenschappen en ambassadeurs om de outreach te verbeteren, is essentieel. 

• De transparantie van het (online) aanbod verbeteren: Naarmate volwasseneneducatie meer en 
meer online wordt aangeboden, hebben volwassen lerenden, met name van kwetsbare groepen, 
steun nodig om uit te zoeken welke opleiding voor hen het beste is. Hiertoe moet de transparantie 
van het scholingsaanbod worden verbeterd, moet op een aan specifieke doelgroepen aangepaste 
wijze informatie worden verstrekt over leermogelijkheden en moet hulp worden geboden bij het 
kiezen van een scholing. 

• Begeleidings- en adviseringsdiensten voor scholing, werk en leven verbeteren: Volwassenen-
educatie staat niet op zichzelf. De uitdagingen waar volwassenen tegenaan lopen in hun werk 
en in het leven, zullen waarschijnlijk hun scholing belemmeren. Systemen voor de begeleiding 
van volwassen lerenden moeten hun holistische werkwijze versterken om te zorgen dat ze 
volwassenen kunnen helpen om te gaan met de uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd. 

• Meer online toetsing ondersteunen: Daar waar volwasseneneducatie misschien nog relatief 
eenvoudig online te organiseren is, stelt online toetsing de sector voor grotere uitdagingen. De 
sector zou kwaliteitscriteria en/of normen moeten opstellen om de online toetsing te ondersteunen 
en te blijven voldoen aan wetgeving op het gebied van gegevensbescherming en privacy. 

• Gebruik maken van kennis over vaardigheden om het scholingsaanbod af te stemmen op de 
vraag: De vaardigheids eisen kunnen in de komende jaren snel veranderen nu veel sectoren een 
ingrijpende transformatie ondergaan als gevolg van COVID-19. Het is essentieel om inzicht te krijgen 
in de veranderende behoefte aan vaardigheden op de arbeidsmarkt om het scholings aanbod voor 
volwassenen hierop af te stemmen, zowel wat betreft content als wat betreft de wijze van levering. 

• Zorgen dat de sector de middelen heeft om zijn rol waar te maken: Deze sectorbrede nationale 
strategie moet worden gecombineerd met voldoende budget om instellingen voor volwassenen-
educatie in staat te stellen het onderwijs online te organiseren en om de sector in staat te stellen 
te werken aan de essentiële aspecten zoals hierboven beschreven, in samenwerking met de 
overheid en belangrijke belanghebbenden, zoals sociale partners, bedrijven, ngo’s en gemeenten. 
Er moet nog worden onderzocht welke nationale en Europese financieringskansen er zijn, zoals 
toezeggingen van lidstaten in de context van het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 en 
toekomstige EU-programma’s, zoals ESF Plus en Erasmus Plus. 
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2)  De beleidsagenda voor volwasseneneducatie op Europees niveau handhaven en vernieuwen 

Op Europees niveau moet de vernieuwde Europese agenda voor volwasseneneducatie (European Agenda 
for Adult Learning, EAAL) worden gehandhaafd.51 De prioriteiten van de agenda kunnen worden herzien 
in het licht van de COVID-19-situatie en verder worden gekoppeld aan de nieuwe vaardighedenagenda52. 
Stelsels voor volwasseneneducatie staan centraal binnen een paradigmaverschuiving die wordt nagestreefd 
om: de groene en digitale transitie te benutten en een onmiddellijk herstel van de COVID-19-crisis te 
ondersteunen door: 
• een duurzaam concurrentievermogen te bevorderen om de Europese Green Deal te realiseren en 

de digitale en industriële strategieën in de praktijk te brengen; 
• sociale rechtvaardigheid te garanderen door het eerste beginsel van de Europese pijler van 

sociale rechten in de praktijk te brengen: toegang tot onderwijs, opleiding en een leven lang leren 
voor iedereen, waar dan ook in de EU; 

• de veerkracht te vergroten om te reageren op crises, op basis van de lessen die zijn geleerd 
tijdens de COVID-19-pandemie.53  

Zoals aangegeven in de nieuwe Vaardighedenagenda (Actie 8: Vaardigheden voor het leven) zal de 
Commissie “samen met de lidstaten werken aan nieuwe prioriteiten voor de Europese agenda voor 
volwasseneneducatie”.54 Het is belangrijk dat een dergelijk plan op Europees niveau wordt ontwikkeld voor 
de sector van de volwasseneneducatie, om lidstaten aan te moedigen aan volwasseneneducatie te blijven 
werken. De aandacht voor de sector in EU-beleid onderstreept de belangrijke rol die de sector speelt bij het 
garanderen van gelijke en inclusieve samenlevingen en arbeidsmarkten, wat tot innovatie en duurzame 
economieën leidt. De COVID-19-crisis rechtvaardigt een reactie op Europees niveau en solidariteit op 
Europees niveau, althans wat betreft het vinden van een gezamenlijke reactie en het delen van geleerde 
lessen van andere landen. Deze nieuwe agenda voor volwasseneneducatie biedt de sector de kans het 
belang van volwasseneneducatie onder de aandacht te brengen in de beleidsarena en is een blijk van 
langetermijnverbintenis van de Europese Commissie en lidstaten om de rol van volwasseneneducatie in 
het te boven komen van de crisis en het creëren van een veerkrachtiger Europa te ondersteunen.

51. Europese Raad (2011), Resolutie van de Raad betreffende een vernieuwde Europese agenda voor volwasseneneducatie (2011/C 372/01)
52. Europese Commissie (2020), Mededeling - Europese vaardighedenagenda voor duurzaam concurrentievermogen, sociale rechtvaardigheid en veerkracht
53. Zie: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223
54. Europese Commissie (2020), Mededeling - Europese vaardighedenagenda voor duurzaam concurrentievermogen, sociale rechtvaardigheid en veerkracht, 

p. 14. 
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